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SĄ TYL KO DWIE ogól ne dro gi, po któ rych lu-
dzie mo gą po dró żo wać pod czas obec ne go Wie -

ku Ewan ge lii, któ ry roz po czął się z chrztem na sze -
go Pa na (29 r.n.e.), a obec nie się koń czy. Jest to (1)
sze ro ka dro ga, któ ra pro wa dzi do znisz cze nia,
i (2) wą ska dro ga do ży cia (Mat. 7:13, 14). Przez
po  nad 6 000 lat ro dzi na ludz ka w ogól no ści sta -
le po dą ża sze ro ką, wio dą cą w dół, dro gą do znisz -
cze nia. Je dy nie sto sun ko wo nie wie lu pró bo wa ło
zmie nić swój bieg, od wró cić swo je kro ki i piąć się
trud ną, pro wa dzą cą w gó rę dro gą, któ ra wie dzie
do ży cia na du cho wym po zio mie, dro gą, po któ -
rej kro czył Je zus, nasz Wódz i Wzór i na któ rej lud
Bo ży Wie ku Ewan ge lii miał na śla do wać Je zu sa. 

Cho ciaż Bóg po zwa lał i na dal po zwa la ogó ło -
wi ludz ko ści iść na znisz cze nie w śmier ci Ada-
mo wej, nie bę dzie to trwa ło w nie skoń czo ność.
Po zu peł nym za koń cze niu Wie ku Ewan ge lii, z po -
cząt kiem Ty siąc let nie go Po śred ni czą ce go pa no -
wa nia Chry stu sa (któ re go za ra nie obec nie się
przy bli ża), Bóg nie bę dzie już dłu żej zo sta wiał
ludz ko ści na dro dze znisz cze nia, lecz po wie: „na-
wróć cie się sy no wie ludz cy” (Ps. 90:3) z te go

znisz cze nia, przez wzbu dze nie z umar łych, kie dy
Je zus za wo ła ich – Ja na 5:28, 29. Za rów no ży ją -
cy, jak i wzbu dze ni umar li otrzy ma ją wów czas
przy wi lej wstą pie nia na no wą dro gę, któ ra zo sta -
nie otwar ta, zwa ną Dro gą Świę to ści, dro gą do ra -
do sne go wej ścia do ży cia wiecz ne go tu taj na zie -
mi (Izaj. 35:8-10; 62:10; Mat. 25:34). Cho ciaż ta
dro ga rów nież bę dzie pro wa dzi ła w gó rę, to bę-
dzie gład ka, nie bę dzie wą ska ani trud na, tak jak
dro ga do o wie le więk szej na gro dy wiecz ne go ży -
cia na du cho wym po zio mie, otwar ta pod czas
Wie ku Ewan ge lii.

Gdy za sta no wi my się, jak du żo Pi smo Świę te
mó wi o ra do ści i ra do wa niu się lu du Bo że go, je-
ste śmy pod głę bo kim wra że niem my śli, że nasz
Nie biań ski Oj ciec bar dzo trosz czy się o szczę ście
Swych dzie ci, na wet w te raź niej szym ży ciu. Lu-
dzie o świa to wym uspo so bie niu nie mo gą te go
do strzec; za tem po strze ga ją ży cie wier nych dzie -
ci Bo żych ja ko cięż ki i smut ny los, a Bo ga ja ko su-
ro we go Pa na, któ ry nie wie le lub w ogó le nie in te-
re su je się szczę ściem Swych dzie ci. Jed nak dzie je
się tak dla te go, że oni są nie po świę co ny mi, zwy-
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kły mi ludź mi; nie ma jąc Świę te go Du cha Bo że go,
zwy kły czło wiek „nie przyj mu je tych rze czy, któ -
re są z Du cha Bo że go: po nie waż są dla nie go głup-
stwem i nie mo że ich po znać, gdyż są du cho wo
roz są dza ne” (1 Kor. 2:14, KJV). Lecz du cho wo
us po so bio ny lud Bo ży po sia da du cho wy po karm
i ko rzy sta z in nych du cho wych bło go sła wieństw,
któ rych świat nie mo że zro zu mieć, a ich ser ca są
na peł nio ne ra do ścią, któ rej ża den czło wiek nie
mo że im ode brać. 

Apo stoł Pa weł na po mi na lud Bo ży, mó wiąc:
„Ra duj cie się za wsze w Pa nu, zno wu mó wię, ra-
duj cie się” (Fil. 4:4). W po dob ny spo sób Psal mi -
sta na kła nia spra wie dli wych do ra do ści, mó wiąc:
„We sel cie się w PANU i ra duj cie się spra wie dli wi
i wo łaj cie z ra do ści wszy scy, któ rzy ma cie pra we
ser ca”. „We sel cie się w PANU spra wie dli wi; bo
szcze rym przy stoi chwa lić PANA” (Ps. 32:11, KJV;
Ps. 33:1). Ta bło go sła wio na ra dość, któ ra tak
wspa nia le wzno si du szę po nad udrę ki i zmien ne
ko le je te raź niej sze go ży cia, jak wy ra ża ją to Apo-
stoł i Psal mi sta, jest ra do ścią „w PANU”, a nie ra-
do ścią z ziem skich po sia dło ści, na dziei i am bi cji.
Te wszyst kie ziem skie rze czy są tak prze mi ja ją ce
i zmien ne, że je den po dmuch nie szczę ścia mo że
usu nąć je wszyst kie od tych, któ rzy je po sia da ją.
Ci, któ rych ra dość kon cen tru je się na tych rze-
czach, za zwy czaj po zo sta ją wte dy bar dzo smut ni;
lecz nie tak jest z ty mi, któ rych ser ca są sku pio ne
na Bo gu i któ rym On wska zał dro gę ży cia. Oni
na uczy li się oce niać rze czy te raź niej sze go ży cia
zgod nie z ich re al ną war to ścią; oni do strze ga ją, że
wszyst kie z tych ra do ści są za rów no prze mi ja ją ce,
jak i nie sa tys fak cjo nu ją ce oraz że je dy ną war to -
ścią tych rze czy, na praw dę trwa łą, jest do star cze -

nie wier nym spo sob no ści otrzy ma nia do świad -
czeń oraz zdy scy pli no wa nie i wy szko le nie ich
w spra wach do ty czą cych Bo ga, a tak że udzie le nie
im po mo cy w słu cha niu i re ago wa niu na Bo skie
po wo ła nie oraz uczy nie nie ich po wo ła nia i wy bo -
ru pewnymi (2 Pio tra 1:10). 

Przy wi le jem po świę co nych jest po dą ża nie dro -
gą ży cia, któ rą Bóg wska zu je nam przez Swo je
Sło wo. My ma my te raź niej sze ra do ści, a tak że na-
dzie ję i wia rę w rze czy nie wi dzial ne, w rze czy,
któ re są pew ne i wiecz ne (2 Kor. 4: 18). Wie my, że
w przy szło ści, w chwa leb nym zmar twych wsta -
niu, tak że otrzy ma my peł nię ra do ści i wiecz nych
roz kosz, ja ko wie rzą cy w szcze gól ną ła skę Bo ga. 

Szcze gól na ła ska Bo ga Je ho wy roz cią ga ła się
na Ob lu bie ni cę Je zu sa oraz jej Druh ny, na stęp nie
Bóg obie cał peł nię ra do ści w „lep szym zmar-
twych wsta niu” (Żyd. 11:35) dla tych, któ rzy bę dą
uczy nie ni „ksią żę ta mi na ca łej zie mi” i bę dą „pa-
no wać w są dzie” (Ps. 45:17; Łuk. 13:28; Mat.
11:11) pod czas Po śred ni czą ce go Pa no wa nia Chry-
stu sa na zie mi (Obj. 5:9, 10; 20:4, 6). Jesz cze wię -
k  sza peł nia ra do ści cze ka ich po ty siąc let nim pa-
no  wa niu, po nie waż Pi smo Świę te wska zu je, że
osta tecz nie w Ma łym Okre sie oni zo sta ną spło-
dze ni z Du cha Świę te go, a przy je go koń cu zo sta -
ną na ro dze ni z Du cha i osią gną nie biań ską na tu -
rę i na gro dę (Obj. 20:3, 7-9). 

RADOŚĆ
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBECNIE

Dla po świę co ne go lu du Bo że go peł nia ra do ści jest
te raz, kie dy w Je go obec no ści i ła sce w tym ży ciu,
oni wszy scy ma ją przy wi lej się cie szyć. Na sza zdol-
ność do ra do ści obec nie nie jest w tym, co na stą -
pi kie dyś w przy szło ści, lec z ist nie je moż li wość,
aby na sze ma łe ziem skie na czy nia by ły do gra nic
prze peł nio ne ra do ścią PANA. I dzień po dniu na-
szym przy wi le jem jest uświa da mia nie so bie obec-
no ści i ła ski Bo ga, je śli przy bli ża my się do Nie go,
po stę pu jąc dro gą ży cia, dro gą po słu szeń stwa i mi -
łu ją ce go ofia ro wa nia. Je zus po wie dział: „Je śli

Bo nie sku pia my na szej uwa gi na rze czach, któ re wi dzi my,
lecz na rze czach nie wi dzial nych. To, co wi dzi my, trwa tyl ko
przez pe wien czas, lecz to, co nie wi dzial ne, trwa wiecz nie.

2 Ko ryn tian 4:18. 
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Mnie ktoś mi łu je, sło wo Mo je za cho wy wać bę-
dzie; i Oj ciec Mój umi łu je go, i do nie go przyj-
dzie my, a miesz ka nie u nie go uczy ni my” (Ja na
14:23). Czy w ta kim cen nym to wa rzy stwie i tak
wspa nia łej spo łecz no ści jak ta (bo na praw dę
„spo łecz ność na sza jest z Oj cem i z Sy nem Je go,
Je zu sem Chry stu sem” – 1 Ja na 1:3) chrze ści ja nin
mo że zu peł nie nie uświa da miać so bie pew nej
mia ry ra do ści w PANU? 

NIE, im bar dziej zda je my so bie spra wę z jej
wy peł nia nia się, tym peł niej ra dość Pa na ob fi tu -
je; po nie waż w obec no ści PANA jest peł nia ra do -
ści, nie za leż nie od te go, ja kie mo gą być ota cza ją -
ce nas wa run ki i oko licz no ści. 

W mia rę jak po świę co ny chrze ści ja nin do-
świad cza wspa nia łych bło go sła wieństw mo dli -
twy i bli skiej spo łecz no ści z Nie biań skim Oj cem
i Je zu sem, je go dro go cen nym Zba wi cie lem, i prze -
ży wa ogrom ną przy jem ność w stu dio wa niu Bi blii,
dzię ki któ rej za po zna je się ze wspa nia łą isto tą
i cha rak te rem Bo ga oraz Je go wspa nia łym pla-
nem zba wie nia dla Ko ścio ła i świa ta (1 Tym.
4:10; 1 Ja na 2:2), i w mia rę jak wzra sta w zna jo -
mo ści i ła sce, co raz bar dziej roz wi ja jąc owo ce
Du cha pod wpły wem Świę te go Du cha Bo że go
(Gal. 5:16-18, 22, 23), je go ra dość w PANU sta le
po głę bia się i ro śnie, aż do swej peł ni, a je go zdol-
ność do jej przyj mo wa nia tak że się po więk sza
(2 Kor. 6:13). On co raz mniej do pa so wu je się
do te go świa ta i co raz bar dziej prze kształ ca się
przez od no wie nie swe go umy słu, gdy prze ko nu je
się ja ka jest ta do bra, god na przy ję cia i do sko na -
ła wo la Bo ża (Rzym. 12:12). Je go ser ce sta je się
co raz bar dziej spo jo ne z Bo giem w mi ło ści. 

W bło go sła wio nym uświa do mie niu so bie te go
do świad cze nia i za pew nie niu wia ry, któ re zo sta -
ło mu udzie lo ne wśród wszyst kich je go tru dów,
świę ty Pa weł za wo łał: „Któż nas odłą czy od mi -
ło ści Chry stu so wej?” (Rzym. 8:35). Tak, w obec -
no ści PANA, nie za leż nie od te go, gdzie się znaj du-
je my, jest peł nia ra do ści! Ten bło go sła wio ny przy-
wi lej na le ży tak że do nas, je śli przez wia rę w peł -

ni za głę bia my się w PAŃSKĄ wo lę i ła skę wraz
z bło go sła wio ną świa do mo ścią sta łej obec no ści
na sze go Nie biań skie go Oj ca i na sze go Pa na Je zu -
sa w każ dym cza sie oraz Ich mi ło ści i ła ski, a tak -
że wia ry, któ ra po le ga na cen nych obiet ni cach
Bo ga i wła ści wie je sto su je. Czy ja kaś du sza mo -
że nie ra do wać się i nie być za do wo lo na, na wet
wśród głę bo kie go smut ku czy wiel kiej udrę ki?

Obec ny świat jest pe łen złu dzeń i zwie dzio -
nych lu dzi, któ rzy na praw dę my ślą, że są pra wi
i któ rzy we wła ści wym cza sie spo dzie wa ją się
speł nie nia swych złud nych na dziei. Ist nie ją złu-
dze nia po li tycz ne, fi nan so we, spo łecz ne oraz re-
li gij ne i mi lio ny lu dzi ule ga im, po świę ca jąc im
ca ły swój czas i ener gię, tyl ko po to, by na ko niec
uświa do mić so bie wir za mie sza nia, nie szczę ście
i osta tecz ną ru inę wszyst kich swych na dziei. 

DROGA,
KTÓRA PROWADZI NA ZNISZCZENIE

Oszu ku jąc sa me go sie bie, ktoś mo że dą żyć do
pod ję cia dro gi po stę po wa nia, któ ra jest zde cy do -
wa nie zła, sprze ci wia jąc się du cho wi i ce lo wi Bo-
skie go pra wa, a któ ra mi mo to mo że wy da wać się
je mu wła ści wa, z po wo du fał szy we go ro zu mo -
wa nia pod su wa ne go przez wo lę cia ła i po zor nie
opar te go na Sło wie Bo żym, jed nak za prze cza ją -
ce go pod sta wo wym za sa dom spra wie dli wo ści.
Tak, szcze gól ne ata ki sza ta na są kie ro wa ne prze-
ciw ko tym, któ rzy zwró ci li się do PANA i roz po -
czę li po dą żać dro gą spra wie dli wo ści, któ rzy zo sta -
li u świę ce ni przez Praw dę i jej Du cha (Ja na 17:17,
19). On od niósł zwy cię stwo nad wie lo ma z nich.
Tak jak po ciąg, któ ry zmie nia tor z jed ne go
na dru gi, za czy na bar dzo nie znacz nie od bie gać
od li nii pro stej i zwy kle na po cząt ku wy da je się,
że po ru sza się ogól nie w tym sa mym kie run ku,
lecz po tem stop nio wo od bie ga od nie go co raz
bar dziej, aż w koń cu je dzie w zu peł nie in nym
kie run ku, tak chrze ści ja nin, któ ry sta je się nie-
wier ny, na po cząt ku od da la się od dro gi praw dy
i spra wie dli wo ści je dy nie w bar dzo nie znacz nym
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stop niu; praw do po dob nie on bę dzie za nie dby -
wał do kład ne go strze że nia my śli i za mia rów swe -
go ser ca lub od cza su do cza su bę dzie po zwa lał
so bie na nie wiel ką świa to wość czy sa mo lub stwo,
gwał cąc swo je po świę ce nie się Bo gu, czy też wy-
raź nie bę dzie za nie dby wał stu dio wa nia i roz wa -
ża nia świę te go Bo skie go Sło wa. 

Te nie wiel kie od chy le nia na po cząt ku mo gą
się wy da wać tak drob ne, że wy ma ga ją nie wiel kiej
lub w ogó le nie wy ma ga ją uwa gi, lecz one co raz
bar dziej sta ją się przy zwy cza je nia mi i oso ba, któ -
ra obie ra złą dro gę, co raz bar dziej sta je się ich
nie wol ni kiem; ona wpa da w „ru ty nę” – któ ra,
jak traf nie moż na okre ślić, „za my ka ją w pu łap -
ce”. Wie dząc, że po dą ża dro gą od da la ją cą się od
Bo ga, ta ka oso ba co raz bar dziej tra ci pra gnie nie
mo dli twy i spo łecz no ści z Bo giem, a po pew nym
cza sie mo że w ogó le prze stać się mo dlić. Gdy za-
prze sta je po dą żać „dro gą ży cia”, co raz bar dziej
pod da je się sa mo lub stwu i świa to wo ści; a gdy
grzech i błąd co raz bar dziej zdo by wa ją prze wa gę
nad jej umy słem i ser cem, ona po świę ca co raz
mniej uwa gi na po ży tecz ne czy ta nie, stu dio wa nie
i roz wa ża nie Bi blii. I im głęb sza sta je się jej „ru-
ty na” oraz im bar dziej od da la się na złą dro gę,
tym bar dziej złe na wy ki przej mu ją nad nią kon-
tro lę i tym trud niej bę dzie jej po wró cić do har mo -
nii z Bo giem. 

POTRZEBNA CZUJNOŚĆ 
Chrze ści ja nie z ko niecz no ści po win ni sta ran nie
czu wać i strzec się przed „dro gą, któ ra pro wa dzi
na znisz cze nie” (Mat. 7:13). Upar te trwa nie na tej
sze ro kiej dro dze do pro wa dzi osta tecz nie do wtó rej
śmier ci. Strze gąc sa mych sie bie, pa mię taj my za-
wsze, że cho ciaż przez Chry stu sa ma my przy pi sa -
ny stan uspra wie dli wie nia przed Bo giem, to wciąż
po sia da my ludz kie ser ce, któ re jest „naj zdra dliw -
sze... na de wszyst ko i naj przew rot niej sze” (Jer.
17:9) i ono wy ma ga sta łej czuj no ści i oczysz cza nia,
aby uzdol nić nas do wpro wa dze nia w ży cie re gu -
ły Apo sto ła Paw ła: „W pro sto cie i po boż nej szcze-
ro ści, nie w cie le snej mą dro ści, lecz przez ła skę
Bo żą, ob cuj cie ze świa tem” (2 Kor. 1:12, KJV). Je -
śli ser ce bę dzie na dę te przez py chę, am bi cję czy sa-
mo lub stwo lub też w ja kiejś mie rze za tru te du-
chem te go świa ta, wów czas strzeż cie się; po nie -
waż ist nie je wiel kie nie bez pie czeń stwo wej ścia
na dro gę, któ ra wy da je się czło wie ko wi wła ści wa
z po wo du za śle pie nia przez je go wła sną prze wrot -
ną wo lę lub cie le sny umysł, lecz któ ra osta tecz nie
koń czy się we wtó rej śmier ci! 

Po dą ża nie sze ro ką dro gą jest o wie le bar dziej
nie bez piecz ne dla chrze ści jan niż dla lu dzi te go
świa ta, po nie waż świat w swej mą dro ści nie zna

Bo ga (1 Kor. 1:21), na to miast chrze ści ja nin grze-
szy prze ciw ko więk sze mu świa tłu, dla te go jest
bar dziej od po wie dzial ny. „Je śli bo wiem przez po-
zna nie Pa na i Zba wi cie la, Je zu sa Chry stu sa wy-
zwo li li się od bru dów świa ta, lecz po tem zno wu
w nie uwi kła ni da ją im się opa no wać, to stan ich
osta tecz ny jest gor szy niż po przed ni. Le piej bo-
wiem by ło by dla nich nie po znać dro gi spra wie -
dli wo ści, niż po znaw szy ją od wró cić się od prze -
ka za ne go im świę te go przy ka za nia. Spraw dza się
na nich treść owe go przy sło wia: Wra ca pies do
wy mio cin swo ich, oraz: Umy ta świ nia znów ta rza
się w bło cie” (2 Pio tra 2:2-22, NP). „Je śli ja kiś
czło wiek co fa się, mo ja du sza nie bę dzie mia ła
w nim upodo ba nia” (Żyd. 10:38, KJV). 

Za tem ja ko praw dzi wi chrze ści ja nie wier nie
po stę puj my „dro gą ży cia” tak jak nasz Pan, „do -
bry Pa sterz”, któ ry „du szę swo ją kła dzie za owce”
(Ja na 10:11), wska zu jąc nam dro gę w Bo skiej
obec no ści; i ciesz my się „peł nią ra do ści”, któ rą
Bóg ofe ru je tym, któ rzy znaj du ją się w za się gu Je -
go szcze gól nej ła ski. „Od PANA by wa ją spra wo -
wa ne dro gi czło wie ka do bre go, a dro ga je go po do -
ba Mu się” (Ps. 37:23). 

Na praw dę, wo lą Bo ga jest, aby wszyst kie Je -
go dzie ci by ły szczę śli we w Nim, aby one za-
wsze się ra do wa ły, a je śli ko muś bra ku je te go
bło go sła wień stwa, to ży je po ni żej swych przy wi-
le jów. Do ce niaj my ła skę Bo ga tak bar dzo, by co -
raz pil niej sta rać się o nią. Pa mię taj my o za chę -
cie: „Szu kaj cie, a znaj dzie cie, ko łacz cie, a bę dzie

WIARA
W BOGA
ZAWIERA

WIARĘ
W JEGO
CZASY

ABAKUKA 2:3
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wam otwo rzo ne” (Mat. 7:7). Wszyst kie bo gac -
twa Bo skiej ła ski na le żą do nas, je śli w wie rze
i po ko rze ubie ga my się o nie. Po świę co ny chrze-
ści ja nin po wi nien za jąć ta ką po zy cję, aby otrzy-
mać bo ga te Bo skie bło go sła wień stwo kie ro wa ne
przez Sło wo Bo że. Pan Je zus po wie dział: „Pro-
ście, a weź mie cie, aby ra dość wa sza by ła do sko -
na ła” (Ja na 16:24; 15:11). Ża den czło wiek nie
mo że ode brać nam na szej ra do ści tak dłu go, jak
dłu go miesz ka my w Tym, któ ry jest na szym ży-
ciem, na szą ra do ścią, na szym od po czyn kiem
i na szą na dzie ją (Ja na 16:22). 

Na szym pra gnie niem i na szą mo dli twą jest,
aby te my śli by ły po moc ne, gdy wcho dzi my w na -
stęp ny rok stu dio wa nia z wiel ką na dzie ją znaj do-

wa nia rad Bo ga Je ho wy na każ dy dzień na sze go
po świę co ne go ży cia. Ufa my, że ten te mat o dwóch
dro gach otwar tych dla ludz ko ści w tym cza sie
po słu ży w tym ce lu, by po świę co ne mu dziec ku
Bo że mu wska zać po wód po dą ża nia „wą ską dro -
gą, któ ra pro wa dzi do ży cia”. Tak, Bóg Je ho wa
wska że nam dro gę ży cia i je śli bę dzie my wier ni,
w Je go obec no ści znaj dzie my peł nię ra do ści! Na-
szym hym nem na ten rok jest pieśń nr 91, „NASZ
WIERNY PRZEWODNIK” [w jęz. an giel skim
– przyp. tłum.]. Jej sło wa nio są za pro sze nie – „ła-
god nie pro wadź nas za rę kę”; si łę – „nie opusz czaj
nas w zwąt pie niu i stra chu”; po cie sze nie – „czu -
le wy szep taj: przyjdź po dróż ni ku”. 

6 —  SZTANDAR BIBLIJNY

DANIEL jest nam przed sta wio ny w Bi blii ja -
ko ten, któ re go PAN mi ło wał. Je go po sta wa

wo bec Wszech mo gą ce go jest zna mien nie przed-
sta wio na przez Pro ro ka Eze chie la, gdzie PAN,
mó wiąc o nie uchron no ści Je go są dów, któ re mia -
ły przyjść na Judz ką zie mię, stwier dza: „Gdy by
by li w niej ci trzej mę żo wie, Noe, Da niel i Hiob,
przez swo ją spra wie dli wość wy ba wi li by swe du -
sze” (Ezech. 14:14, KJV). Te sło wa zo sta ły wy po-
wie dzia ne przez Eze chie la na krót ko przed spu -
sto sze niem Je ru za lem, pod czas gdy Da niel był
w Ba bi lo nie, gdzie osią gnął bar dzo zna czą cą po-
zy cję; a sła wa o nim nie wąt pli wie do tar ła do je -
go oj czy zny. 

Da niel zo stał przy pro wa dzo ny ja ko je niec z Jo -
aki mem, kró lem Ju dy oraz licz ną ary sto kra cją
z izra el skiej zie mi, na wie le lat przed osta tecz ną
nie wo lą za dni Se de kia sza, kie dy zie mia zo sta ła
po zo sta wio na bez miesz kań ców i roz po czę ło się
sie dem dzie siąt lat spu sto sze nia zie mi. Da niel miał
czter na ście lat, kie dy zo stał przy pro wa dzo ny ja ko
je niec do Ba bi lo nu i miesz kał tam aż do wy jąt ko -
we go wie ku po nad stu lat (Dan. 1:21). 

Księ ga Da nie la jest jed ną z ksiąg, prze ciw ko
któ rej wy tę ża ją swą ener gię wy żsi kry ty cy. Nie-
któ rzy z nich są skłon ni okre ślać ją ja ko fik cję,
na to miast in ni oświad cza ją, że jest to hi sto ria

“Lecz Daniel postanowił nie kalać się potra-
wami ze stołu królewskiego ani winem, które

król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami
dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia”

– Daniela 1:8.
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z okre su An tio cha Epi fa ne sa (po nad trzy sta lat po
śmie r ci Da nie la) i że zo sta ła na pi sa na przez ja kie-
goś nie zna ne go pi sa rza, któ ry przy brał imię Da-
niel ja ko pseu do nim. Współ cze sna na uka i wy żsi
kry ty cy bar dzo sprze ci wia ją się wszyst kie mu, co
ma cha rak ter kon kret ne go pro roc twa – wszyst-
kie mu, co uwa ża się ja ko po cho dzą ce bez po -
śred nio z Bo skie go na tchnie nia i w ja kimś sen sie
pró bu je prze po wia dać przy szłość. Księ gę Da nie -
la szcze gól nie zna mio nu ją te ce chy i bar dziej niż
ja ka kol wiek in na księ ga Sta re go Te sta men tu, spo-
ty ka się z po tę pie niem tych pa nów. Lecz PAN, za
po śred nic twem Apo sto ła i Pro ro ka ostrzegł nas
przed ta ki mi mę dr ca mi, któ rych mą drość sta ła
się dla nich za sadz ką i si dłem, po nie waż: „zgi nie
mą drość mą drych je go, a ro zum roz trop nych je -
go skry je się [zo sta nie przy ćmio ny]” (Izaj. 29:14;
1 Kor. 1:26-29).

Nasz Pan tak że wska zał, że te rze czy są za kry te
przed mą dry mi i roz trop ny mi, a ob ja wio ne są nie-
mow lę tom – sta ją się zro zu mia łe dla tych, któ rzy
nie prze chwa la ją się mą dro ścią zgod ną z du chem
te go świa ta (Mat. 11:25). Stwier dza my, jak bar dzo
jest to zgod ne z fak ta mi! Pod czas gdy wie lu wiel kich
i uczo nych po ty ka się o wyż szy kry ty cyzm i nie do -
wiar stwo, ma lucz cy PANA, ci si, po kor ni, da ją cy
się po uczać z Oj cow skie go Sło wa, są na ucza ni
i wzra sta ją w ła sce i zna jo mo ści Praw dy. 

Dla tych, któ rzy w swych umy słach ro zu mie -
ją opi sy i in ter pre ta cje pro roctw Da nie la (ta kie jak
te przed sta wio ne w P 1-3), nie ma żad nej po trze -
by roz wi ja nia ar gu men tów w ce lu udo wod nie -
nia, że ta wspa nia ła Księ ga Da nie la nie jest fik cją,
lecz jest o wie le wspa nial sza niż każ da fik cja, któ -
ra mo gła by zo stać na pi sa na. Dla nich bez ce lo we
by ło by wy ka zy wa nie, że jest ona hi sto rią wy da -
rzeń, któ re mia ły miej sce w 167 ro ku przed Chry -
stu sem, fał szy wie przed sta wio nych za pro roc two
Da nie la, po nie waż oni do strze ga ją wy peł nie nia
prze szłe, te raź niej sze i przy szłe o wie le da lej, bar-
dziej do nio śle i wspa nia le niż te, któ re wy da rzy -
ły się we wspo mnia nym cza sie – w tych wy peł -
nie niach oni wi dzą nie wąt pli wy do wód nad ludz -
kiej in te li gen cji i jak oświad cza Da niel, Bóg Naj-
wyż szy ob ja wił w nich ta jem ni ce Swe go Pla nu,
któ re wciąż na le żą do przy szło ści. 

DANIEL I JEGO TOWARZYSZE
W SZKOLE

Na sza lek cja wła ści wie znaj du je Da nie la i in nych
ży dow skich jeń ców w Ba bi lo nie, gdzie zgod nie
ze zwy cza jem, król wy brał pew ną licz bę naj bar -
dziej obie cu ją cych mło dych jeń ców, aby prze szli
trzy let nią edu ka cję w róż nych na ukach. W tam -
tym cza sie Ba bi lon był cen trum na uki. Nie wąt -

pli wie, cel te go przed się wzię cia był dwo ja ki: ba-
bi loń ski mo nar cha pró bo wał po łą czyć ze swym
im pe rium na ukę i umie jęt no ści świa ta oraz wzbu-
dzić przy ja zne od czu cie w Ba bi lo nie i w róż nych
kra jach, nad któ ry mi dzier żył wła dzę, aby ob ce
na ro dy mo gły od czu wać więk sze za in te re so wa nie
Ba bi lo nem, ja ko cen tral nym świa to wym mo car -
stwem, i być bar dziej za do wo lo ne z praw i za rzą -
dzeń wy cho dzą cych z nie go, wie dząc, że nie któ rzy
z ich na ro du, sta wa li przed kró lem ja ko je go do-
rad cy i se kre ta rze – ma gi cy, astro lo dzy i mę dr cy,
jak wów czas ich na zy wa no. 

Wy bór czte rech mło dych Izra eli tów był nie wąt-
pli wie kwe stią Bo skiej opatrz no ści, a na pod sta wie
ich imion mo że my wno sić, że wszy scy oni by li
dzieć mi re li gij nych ro dzi ców. Bar dzo zna czą ce są
na stę pu ją ce po łą cze nia ich imion: Da niel, Bóg jest
mo im sę dzią; Ana niasz, Bóg jest ła ska wy; Mi sa el,
Ten jest jak Bóg; Aza riasz, Bóg jest po moc ni kiem.
Dla te go, po zwa la jąc na upa dek te go na ro du z po -
wo du je go nie go dzi wo ści, na wet w nie wo li Bóg
Je ho wa uczy nił szcze gól ne za bez pie cze nie dla tych
z te go na ro du, któ rzy by li Je mu wier ni. Wy bie ra jąc
tych czte rech Ży dów do Ba bi loń skiej uczel ni, ksią -
żę eu nu chów, zgod nie z pa nu ją cym zwy cza jem,
dał im no we imio na, aby ze rwać ich toż sa mość
z ich ro dzin ny mi do ma mi i wpro wa dzić no wą toż-
sa mość z kró le stwem Ba bi lo nii. Na dał im imio na:
Bal ta zar, Sa drach, Me sach i Abed ne go. 
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8 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Wy da je się, że od po cząt ku Da niel był naj bar -
dziej uprzy wi le jo wa ny wśród tych czte rech – pod-
czas gdy wszy scy czte rej by li szcze gól nie bło go -
sła wie ni, on był uprzy wi le jo wa ny przez Pa -
na w tym, że je go część sta no wi ły wi dze nia i ob -
ja wie nia; on był szcze gól nie uprzy wi le jo wa ny
przez księ cia eu nu chów, spra wu ją ce go nad zór
nad ty mi czte re ma mło dzień ca mi, jak czy ta my:
„I zjed nał Bóg Da nie lo wi ła skę i mi łość przed ob -
li czem prze ło żo ne go nad ko mor ni ka mi” (Dan.
1:9). Nie po win ni śmy ro zu mieć, że ta ła ska, za-
rów no u Bo ga, jak i u czło wie ka, by ła czymś zu-
peł nie nie wy ni ka ją cym z sa me go Da nie la; wprost
prze ciw nie, mo że my wnio sko wać, że przez uro-
dze nie (dzie dzi cze nie) i na tu ral ne wy cho wa nie
przez po boż nych ro dzi ców, Da niel miał szla chet -
ny, życz li wy, uj mu ją cy cha rak ter, któ ry nie tyl ko
le piej przy go to wał go do urzę du rzecz ni ka PANA,
lecz tak że uczy nił go umiar ko wa nym, dys kret -
nym i życz li wym w sto sun ku do wszyst kich,
z któ ry mi miał stycz ność. 

Ja każ lek cja jest tu taj, nie tyl ko dla mło dych
lu dzi, lecz tak że dla ro dzi ców! Jak nie zbęd ne jest,
aby ci, któ rzy usi łu ją słu żyć Bo gu, sta ra li się zdo-
by wać ce chy po do ba ją ce się Bo gu! I je śli stwier-
dza ją, że w ogó le nie ma ją przy ja ciół, wła ści we
jest, by po dej rze wa li, że ja kaś część wi ny tkwi
w nich sa mych; i jak że słusz ne by ło by, aby wszy-
scy ta cy sta ra li się roz wi jać życz li wość i uprzej me
dzia ła nia lub za cho wa nia za ce nę wszyst kie go
z wy jąt kiem za sad! Je dy nie Isma el miał otrzy mać
do świad cze nie, że rę ka każ de go czło wie ka by ła
prze ciw ko nie mu, a je go rę ka prze ciw ko każ de mu
czło wie ko wi (1 Moj. 16:11,12), a ci, któ rzy ma -
ją do świad cze nie Isma ela, po win ni się oba wiać, że
mo gą mieć uspo so bie nie Isma ela i po win ni pil nie
sta rać się o ła skę u tro nu mi ło sier dzia, aby prze-
zwy cię żyć nie po żą da ne ce chy i dzi wac twa.

Tyl ko wte dy, gdy je ste śmy znie na wi dze ni z po -
wo du na szej lo jal no ści wo bec Praw dy (po śred nio
lub bez po śred nio), mo że my mieć sa tys fak cję lub
my śleć, że cier pi my dla do bra spra wie dli wo ści.
Jak wska zu je Apo stoł, nie któ rzy cier pią ja ko czy-
nią cy zło lub wtrą ca ją cy się w spra wy in nych czy
też z po wo du nie de li kat no ści, nie okrze sa nia lub
bra ku roz sąd ne go umiar ko wa nia, któ re są za le -
ca ne przez PAŃSKIE Sło wo (1 Pio tra 4:14-16; Fil.
4:5; Jak. 1:5). Jed nak nie po win ni śmy za po mi -
nać, że gru biań stwo, któ re jest ele men tem sa mo -
lub stwa, mo że du żo szyb ciej być usu nię te z ser ca
niż z ży cia i wszy scy po win ni na brać od wa gi
na pod sta wie my śli, że Bóg i Je go lud, któ ry pa trzy
na spra wy z Je go punk tu wi dze nia, oce nia sy nów
Bo żych nie we dług cia ła, lecz we dług du cha, czy -
li in ten cji ich umy słów, ich serc i wy ka zu je cier-

pli wość wo bec sła bo ści cia ła tam, gdzie ist nie ją
do wo dy na to, że no wy umysł usi łu je spra  wo wać
kon tro lę nad cia łem.

Wy da je się, że Da niel od po cząt ku jest przy wód -
cą w gru pie czte rech ży dow skich to wa rzy szy, a je go
przy wódz two wy da je się pro wa dzić we wła ści wym
kie run ku. W no wym kra ju, w no wych wa run kach,
sła by cha rak ter praw do po dob nie zo stał by zu peł -
nie ze psu ty. Po pierw sze fakt, że ktoś zo stał wy bra -
ny, na wet w prób nym zna cze niu, by być wśród do-
rad ców kró la, był oczy wi ście wiel kim za szczy tem
i płyt ki umysł skła niał by się do próż no ści, pom pa -
ty cz ne go sty lu, py chy, wy nio sło ści itd., cech, któ re
utrud nia ły by rze czy wi sty po stęp w szko le i by ło by
mniej praw do po dob ne, że osta tecz nie zo sta nie wy-
b ra ny na do rad cę kró la. Lecz, co jesz cze bar dziej
istot ne, to spo wo do wa ło by roz dź więk po mię dzy
nim a Bo giem, po nie waż Bóg sprze ci wia się pysz-
nym, a oka zu je Swą ła skę po kor nym (1 Pio tra 5:5). 

Da niel mógł by so bie po my śleć, jak ktoś in ny
po wie dział by – je stem te raz da le ko od zie mi Izra ela;
je stem utoż sa mia ny z ba bi loń skim dwo rem i dla te -
go bę dzie do brze, gdy za po mnę oraz nie bę dę prze-
strze gał Bo skich praw i bę dę uwa żał, że one ma ją za-
sto so wa nie je dy nie w mo im wła snym kra ju, a tu taj,
z da la od zie mi obie ca nej, pod każ dym wzglę dem
mo gę czy nić tak, jak czy nią naj lep si Ba bi loń czy cy.
Lecz wprost prze ciw nie, Da niel bar dzo mą drze po-
sta no wił w swym ser cu, że po nie waż je go na ród
z po wo du nie po słu szeń stwa Bo gu zo stał wy pę dzo -
ny z zie mi obie ca nej, to on bę dzie bar dzo skru pu -
lat ny w czy nie niu tych rze czy, któ re po do ba ją się
Wszech mo gą ce mu Bo gu; i wkrót ce Da niel zna lazł
miej sce dla swo ich no wych po sta no wień.

MOCNE POSTANOWIENIE
DANIELA I INNYCH

Por cja żyw no ści prze zna czo na dla stu den tów tej
uczel ni z roz ka zu kró la by ła do bra – praw do po -
dob nie o wie le lep sza niż to, co je dli wcze śniej



– umy sło wy sprze ciw Da nie la nie był też po dyk -
to wa ny sa mo za par ciem, lecz wy ni kał cał ko wi cie
z re li gij ne go obo wiąz ku. Izra eli tom, znaj du ją cym
się pod Przy mie rzem Pra wa Za ko nu, za bro nio no
spo ży wa nia nie któ rych ro dza jów żyw no ści, po w-
sze ch nie spo ży wa nych przez in ne na ro dy, na przy-
kład: mię sa świ ni, mię sa kró li ka, wę go rza, os tryg
itd. oraz każ de go zwie rzę cia, któ re zo sta ło za bi te
bez cał ko wi te go spusz cze nia krwi; po nie waż Pra -
wo Za ko nu za bra nia ło spo ży wa nia krwi w każ -
dych oko licz no ściach czy wa run kach. Po ży wie -
nie dla dwo ru kró la nie by ło przy go to wy wa ne
z za sto so wa niem tych wy mo gów i mło dy He braj-
czyk uświa do mił so bie, że nie mo że mieć na dziei
na ja kąś zmia nę pod tym wzglę dem, a był zbyt
mą  dry, że by na wet upa try wać w nich wi nę. On
zu peł nie słusz nie do strze gał, że Bo skie Pra wo,
któ  re obo wią zy wa ło je go ja ko Ży da, nie sto so -
wa  ło się do po gan i on nie pró bo wał in ge ro wać
w te ogól ne za rzą dze nia. 

Za tem proś ba Da nie la by ła bar dzo pro sta, aby
po zwo lo no mu być na bar dzo na tu ral nej i nie dro -
giej die cie, z ro ślin strącz ko wych, któ re bez wąt-
pie nia by ły przy go to wy wa ne, ja ko część po sił ku
dla dwo ru. Gdy by tyl ko proś ba mo gła zo stać
speł nio na, nikt nie cier piał by szcze gól nych nie-
do go d  no ści, a Da niel uchro nił by się przed ska la -
niem pod wa run ka mi ży dow skie go Pra wa. Oka-
za ło się, że to wa rzy sze Da nie la, pod wpły wem je -
go de cy zji, przy łą czy li się do nie go w tej proś bie.
Ksią żę eu nu chów, któ ry pra gnął fa wo ry zo wać
Da nie la, oba wiał się o swo je wła sne sta no wi sko,
je śli, jak przy pusz czał, ta pro sta die ta oka że się
nie wy star cza ją ca dla mło dych chło pa ków i do -
pro wa dzi do za ła ma nia ich zdro wia w okre sie
stu  diów. Lecz osta tecz nie po sta no wio no z do zo -
r cą Mel za rem, że die ta bę dzie wpro wa dzo na na
pró bę przez dzie sięć dni. 

Tu taj oka za ła się wia ra Da nie la w Bo ga. On
był prze ko na ny, że na wet je śli ta ka die ta nie by-
ła by naj bar dziej wska za na pod każ dym wzglę-
dem, jed nak by ła ona je dy nym do stęp nym dla
nich spo so bem, dzię ki któ re mu mo gli za bez pie -

czyć się przed po gwał ce niem Bo skie go Pra wa.
Dla te go wie rzył, że w ra zie ko niecz no ści Bóg
przy go tu je wyj ście z tej sy tu acji i jak się oka zu je,
nie był za wie dzio ny. Jest w tym lek cja dla ca łe go
lu du PANA. Na szym obo wiąz kiem jest nie tyl ko
roz wa ża nie PAŃSKIEJ wo li, lecz tak że do kład ne
ana li zo wa nie ota cza ją cych nas oko licz no ści i wa -
run ków oraz dą że nie do te go, by przy jąć tak
umia r ko wa ny kurs w ży ciu, któ ry przede wszyst-
kim zy skał by Bo skie uzna nie, a po dru gie, w mia -
rę moż li wo ści, spra wił by jak naj mniej kło po tu,
nie wy go dy i nie za do wo le nia in nym, a wte dy z uf -
no ścią po le gać na PAŃSKIEJ nad zo ru ją cej mą-
dro ści i opatrz no ści. 

Kie dy czy ta my, że „tym czte rem mło dzień com
dał Bóg umie jęt ność i ro zum we wszel kim pi śmie
i mą dro ści; nad to Da nie lo wi dał zro zu mie nie
wszel kie go wi dze nia i snów” (Dan. 1:17), to nie
po  win ni śmy ro zu mieć, że ta umie jęt ność i wie dza
by ła w peł ni cu dow na, tak jak zro zu mie nie wi-
dzeń i snów udzie lo ne tyl ko Da nie lo wi. Po win -
ni śmy ra czej są dzić, że zgod nie z tym, co mo gli -
by śmy okre ślić ja ko pra wa na tu ral ne, czte rej mło-
dzi lu dzie mie li na ty le si ły cha rak te ru, aby pod-
jąć dro gę wy rze czeń na ko rzyść spra wie dli wo ści,
mie li tak że od wa gę i si łę cha rak te ru w od nie sie -
niu do wszyst kich spraw oraz stu dio wa nia. Po-
win ni śmy wnio sko wać, że ich zde cy do wa nie
w od nie sie niu do żyw no ści, iż wo le li ra czej od mó-
wić jej so bie, niż na ru szyć Bo skie Pra wo, ozna cza -
ło ich umy sło wą i mo ral ną dys cy pli nę, któ ra by -
ła po moc na tym mło dym lu dziom we wszyst kich
spra wach ży cia. 

Jest w tym lek cja dla każ de go chrze ści ja ni na.
Wie lu jest skłon nych my śleć o ma łych spra wach
ży cia ja ko nie waż nych, lecz każ dy, kto osią ga bie-
głość w ja kiejś dzie dzi nie ży cia, z pew no ścią prze-
ko nu je się, że je go osią gnię cia w znacz nym stop-
niu by ły re zul ta tem zde cy do wa nej si ły wo li i że
jest nie mal nie moż li we, by mieć znacz ną si łę wo -
li w sto sun ku do waż nych rze czy, je śli jest się nie-
dba łym i ule głym w od nie sie niu do ogó łu ży cio -
wych spraw, na wet tych mniej waż nych. PRZY-
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ZWYCZAJENIE JEST CUDOWNĄ SIŁĄ, W KIE-
RUNKU DOBRA LUB ZŁA I CHŁOPAK CZY
DZIEWCZYNA, MĘŻCZYZNA CZY KOBIETA,
KTÓRZY NIE NAUCZYLI SIĘ SAMOKONTROLI
W ODNIESIENIU DO MAŁYCH RZECZY,
A W RZECZYWISTOŚCI DO WSZYSTKICH
SPRAW, NIE MOGĄ OCZEKIWAĆ, ŻE BĘDĄ
W STANIE WYKAZAĆ SAMOKONTROLĘ JEDY-
NIE W NAJWIĘKSZYCH I NAJBARDZIEJ ISTOT-
NYCH SPRAWACH ŻYCIA. 

ODWAŻMY SIĘ BYĆ DANIELEM
Sto su jąc tę kwe stię do chrze ści jan mo że my po wie-
dzieć, że ten, kto w ogó le chce być „zwy cięz cą”,
mu si w związ ku z tym czy nić sta ra nia w każ dej
ży cio wej spra wie, wiel kiej i ma łej, tam gdzie wy-
ma ga te go su mie nie i za sa dy. Ten, kto jest wier ny
w naj mniej szych rze czach, mo że się spo dzie wać,
że oka że się wier ny tak że w więk szych rze czach;
i oczy wi ście jest to PAŃSKIE sta no wi sko na tę
kwe stię. Z PAŃSKIEGO punk tu wi dze nia wszyst-
kie spra wy obec ne go ży cia są ma łe w po rów na niu
z przy szły mi rze cza mi. On po wo łu je na zwy cięz -
ców tych, któ rych ogól na wier ność za sa dom, na -
wet w ma łych rze czach, bę dzie po twier dze niem
uspo so bie nia, cha rak te ru, któ re mu moż na bę dzie
po wie rzyć wiel ką od po wie dzial ność w Kró le stwie
(Łuk. 16:10; Mat. 25:23). 

Pod ko niec trzy let nie go prób ne go kur su, kie -
dy Da niel miał oko ło sie dem na stu lat, nad szedł
czas eg za mi nu przed kró lem i jak na le ża ło się
spo dzie wać, Da niel i je go to wa rzy sze, wier ni
PANU, szu ka ją cy naj pierw Je go wo li, o wie le prze-
wyż szy li swych ko le gów i zo sta li przy ję ci do ra dy
kró la. Mo że my z te go wy cią gnąć lek cję, bez su ge-
ro wa nia, że w ja kim kol wiek zna cze niu te go sło -
wa to jest ty picz ne, po nie waż tak nie my śli my.
Mo że my po wie dzieć, że wy stę pu je pew ne po do -
bień stwo po mię dzy po sta wą Da nie la i je go to-
wa  rzy szy oraz po sta wą zaj mo wa ną przez wszyst-
kich tych, któ rzy zo sta li po wo ła ni przez Oj ca do
pa no wa nia w Kró le stwie z Je zu sem Chry stu sem,
na szym Pa nem. Ani wszy scy, któ rzy są po wo ły -
wa ni, ani wszy scy ci, któ rzy obie ra ją dro gę
ucznio stwa, nie ma ją obiet ni cy przy ję cia; wręcz
prze ciw nie: „wie lu jest we zwa nych, ale ma ło wy-
bra nych” (Mat. 20:16). Lecz cha rak ter tych, któ-
rzy zo sta ną wy bra ni, pod wie lo ma wzglę da mi

jest po dob ny do cha rak te ru Da nie la i je go to wa -
rzy szy. Nie wszy scy ma ją tak wy bit ne uspo so bie -
nie, ja kie miał Da niel, nie wszyst kim też udzie lo -
no wi dzeń i ob ja wień oraz ich in ter pre ta cji, tak
jak je mu; lecz wszy scy bę dą mieć te go sa me go
du cha od da nia za sa dom spra wie dli wo ści, któ re to
od da nie pod Bo ską opatrz no ścią zo sta nie krok
po kro ku wy pró bo wa ne na wą skiej dro dze,
w mia  rę jak oni sta ra ją się po stę po wać śla da mi
Te go, któ ry zo sta wił nam przy kład – na sze go Da-
nie la, na sze go Wo dza, na sze go Pa na Je zu sa. Za tem
niech wszy scy, któ rzy wy zna ją imię Chry stu sa,
od  stą pią od nie pra wo ści. Niech wszy scy ta cy bę -
dą wier ni: „Od waż cie się być Da nie lem”.

In na myśl jest ta ka, że czy sty du cho wy po karm
jest waż ny dla lu du Bo że go i że ci, któ rzy do szli
do po zna nia Praw dy, po win ni po wstrzy my wać się
od wszel kie go du cho we go po kar mu, któ ry jest ska-
la ny. Je śli wy da je się, iż to ogra ni czy asor ty ment du-
cho wej stra wy oraz spo sob no ści do łą cze nia się
z Ba bi loń czy ka mi (chrze ści jań ski mi gru pa mi uczą-
cy mi błę du) przy ich sto le, to jed nak na stą pią kom-
pen su ją ce ko rzy ści, po nie waż PAN bę dzie bło go -
sła wił Swym wier nym du cho wym do brem, na wet
naj prost szy mi du cho wy mi bło go sła wień stwa mi
i spo sob no ścia mi. Zrób cie pró bę, zgod nie ze spo-
so bem Da nie la i je go to wa rzy szy i za uważ cie czy
ci, któ rzy kar mią się czy stym po kar mem PAŃ-
SKIEGO Sło wa i od rzu ca ją wy staw ne ob rzę dy
i ska la ną żyw ność Ba bi loń czy ków, nie bę dą mieć
pięk niej sze go du cho we go ob li cza, na wet po krót -
kiej pró bie. Lecz nie przy pusz czaj my, że co kol wiek
zo sta nie osią gnię te przez zwy kłe po wstrzy my wa -
nie się od Ba bi loń skich por cji i du cho we gło dze nie
się. Każ dy, kto po wstrzy mu je się od po pu lar ne go
i ska żo ne go pro wian tu, mu si sta rać się zna leźć
i sto so wać nie ska żo ną żyw ność, któ rej PAN w Swej
opatrz no ści do star cza, w prze ciw nym ra zie ostat-
nie sta dium je go du cho we go gło do wa nia, bę dzie
gor sze niż pierw szy stan.
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ODWAŻMY SIĘODWAŻMY SIĘ
BYĆ DANIELEMBYĆ DANIELEM



Trwając przy prawdziwym celu,
Słuchając Boskich nakazów,

Wypełniajcie je nieliczni wierni,
Wszyscy wstąpcie do Daniela drużyny!

Wielu możnych ginie, 
Nie ośmielając się stać.

Dla kogo Bóg jest Panem,
Niech dołączy do drużyny Daniela!

Wielu olbrzymów wielkich i rosłych,
Panujących na świecie,

Głową na ziemię upadło,
Gdy spotkało drużynę Daniela.

Wznoś wysoko Ewangelii sztandar!
Aż do wspaniałego zwycięstwa!
Szatana i jego zastępy pokonaj, 

I wołaj do drużyny Daniela.
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BS’ 14, 6-10

Odważ się być Danielem!
Odważ się stać samotnie!

Odważ się mieć zdecydowany cel, 
Niech on będzie wiadomy. 

NIEBO, któ re jest po trzą sa ne, nie od no si się do
Bo skie go miesz ka nia i Tro nu, lecz sym bo licz -

nie przed sta wia sys te my ko ściel ne obec ne go cza su.
Gwiaz dy lub wiel cy spa da ją od cza su do cza su.
W ko ściel nych krę gach na stę pu je wiel kie wstrzą sa -
nie czy za mie sza nie. Jak oświad cza świę ty Piotr, to
bę dzie po stę po wa ło aż do cza su, gdy: „nie bio sa
roz pa lo ne ogniem” zo sta ną stra wio ne, prze sta ną
ist nieć, po zo sta wia jąc miej sce dla „no wych nie-
bios”, du cho we go sys te mu Ty siąc le cia, któ rym bę-
dzie uwiel bio ny Ko ściół, nie wi dzial ny dla lu dzi,
lecz przy odzia ny Bo ską mo cą w ce lu bło go sła wie -
nia ludz ko ści, w ce lu uwol nie nia jej spod igno ran -
cji i prze są dów oraz jej pod no sze nia przez ty siąc lat,
aby po wró ci ła do ob ra zu i po do bień stwa Bo że go
utra co ne go w Ede nie, a od ku pio ne go na Kal wa rii
(2 Pio tra 3:10-13). Wstrzą sa nie zie mi, o któ rym
sym bo licz nie wspo mi na Apo stoł oraz trzę sie nie
zie mi, o któ rym mó wi Je zus, ozna cza re wo lu cje,
któ re ma ją na stą pić po woj nie świa to wej. A je śli
po praw nie ro zu mie my na ukę bi blij ną w tym wzglę-

dzie, to wiel kie trzę sie nie zie mi, któ re za koń czy się
anar chią, osią gnie swój punkt kul mi na cyj ny naj-
pierw w Eu ro pie. Jed nak nie bę dzie to je dy nie czę-
ścio we wstrzą sa nie; ca ła zie mia, ca ła kon struk cja
spo łecz na bę dzie wstrzą sa na, a wszyst ko, co nie
bę dzie mia ło trwa łe go cha rak te ru, co nie bę dzie
w har mo nii z Bo ską Spra wie dli wo ścią, Mi ło sier -
dziem i Pra w dą, zo sta nie usu nię te lub w sym bo licz -
nym ję zy ku świę te go Pio tra, zie mię, spo łe czeń stwo,
tak że obej mie ogień i ona prze mi nie z wiel kim ha-
ła sem, wiel kim za mie sza niem, z wiel kim nie po ko -
jem w ogniu anar chii. 

Od no sząc się do te go cza su, pro roc two Jo ela
wska zu je wy raź nie na „krew, ogień i ob ło ki dy -
mu”, o któ rych wie my, że roz po czę ły się w Eu ro -
pie. Po nad osiem dzie siąt mi lio nów osób stra ci ło
ży cie w obu woj nach świa to wych. Eks plo zja ton
pro chu oraz pło ną ce mia sta i wsie, z pew no ścią
by ły ogniem na zie mi, któ ry ni gdy przed tem nie
miał miej sca w tym sa mym cza sie; a ob ło ki dy mu
uno si ły się wszę dzie, nie tyl ko z pól wal ki, lecz
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tak że z pło ną cych wsi oraz po grze bo wych sto-
sów, na któ rych pa lo no umar łych, któ rych by ło
zbyt wie lu, by ich po cho wać. Czy bę dzie in ne
wy peł nie nie tych zna ków, czy też nie, z pew no -
ścią do strze ga my to wiel kie wstrzą sa nie i wiel kie
wy peł nia nie się, któ re już się roz po czę ło. Mo że my
tyl ko przy pusz czać o ile wię cej bę dzie krwi i ognia
oraz ob ło ków dy mu, za nim te strasz ne wy da rze -
nia prze mi ną. Ma my od wa gę mó wić o tych ok ro -
p  nych rze czach tyl ko z po wo du na szej zu peł nej
uf  no ści, że za tą ciem ną chmu rą, ukry tą przed
lu dz kim wzro kiem, jest wspa nia ły wschód No-
we go Dnia, Dnia Me sja sza. Z ta ką chwa leb ną na-
dzie ją po tych wy da rze niach, po uwiel bie niu Ko-
ścio ła w mo cy pierw sze go zmar twych wsta nia
i z na dzie ją na ty siąc let nie bło go sła wie nie świa -
ta, praw dzi wy lud Bo ży, gdzie kol wiek się znaj du -
je, mo że pod no sić swe gło wy i ra do wać się przez
łzy, wła śnie tak, jak osiem na ście stu le ci te mu ich
wiel ki Na uczy ciel prze po wie dział, że one na stą pią
– Łuk. 21:28.

Wie lu z lu du Bo że go tkwi w nie wie dzy co do
praw dzi we go cha rak te ru i Pla nu Bo ga, po nie waż
zo sta li oszo ło mie ni przez fał szy we dok try ny ciem-
nych wie ków. Oni nie stu diu ją po praw nie swych
Bi blii. Prze ciw nie, wie lu z nich jest „ob cią żo nych
tro ska mi te raź niej sze go ży cia” i „oszu ka niem bo-
gactw” oraz są bez owoc ni pod wzglę dem roz wo ju
cha rak te ru i wie dzy o Bo gu. Oszu ka nie bo gactw
nie ozna cza, że je dy nie bo ga ci są oszu ka ni. Wiel kie
ma sy ludz ko ści są wa bio ne przez bo gac twa, zu ży -
wa jąc swe ziem skie osią gnię cia, czas, si łę umy słu
i cia ła na po szu ki wa nie ziem skie go bo gac twa, lecz
zdo by wa ją nie wie le. Nie któ rzy z nich w tych nie-
uchron nie zbli ża ją cych się cza sach roz pa czy do-
strze gą, choć póź no, swój błąd i bę dą ża ło wać, że
nie by li bar dziej pil ni w gro ma dze niu nie biań skich
skar bów, wie dzy o Bi blii, o Bo gu oraz roz wo ju
cha rak te ru na Je go po do bień stwo. Na si przy ja cie le
Ad wen ty ści nie są je dy ny mi, któ rzy po peł ni li błąd
my śląc, że ogień oraz wstrzą sa nie zie mią i nie bem
jest je dy nie li te ral ne. Prak tycz nie wszyst kie wy zna-
nia wia ry „or to dok sów” po da ją tę błęd ną in ter -
pre ta cję; lecz te raz nad szedł czas, w któ rym na sze
oczy zro zu mie nia w koń cu po win ny się otwo rzyć.
Obec nie, kie dy wstrzą sa nie i ogień roz po czę ły się,
jest naj wyż szy czas, aby śmy do strze gli, że „zie mia
na wie ki stoi”. Nie ma żad ne go po wo du, dla któ-
re go mia ła by być znisz czo na. Nie ma też żad ne go
po wo du, aby ludz kość mia ła być znisz czo na na zie -
mi. Bo skie ce le nie zo sta ły jesz cze speł nio ne. Bo ski
Plan jest je dy nie w po cząt ko wym sta dium. Jak do -
tąd, ludz kość uczy się do pie ro swej pierw szej lek-
cji, „nie zmier nej grzesz no ści grze chu” oraz go ry czy
je go skut ków. Dru ga lek cja zo sta nie udzie lo na przez
Me sja sza w cza sie ty sią ca lat Je go wspa nia łe go Pa-

„I bę dą zna ki na słoń cu i na księ ży cu, i na gwia -
z  dach, a na zie mi ucisk na ro dów z roz pa czą, gdy
za szu mi mo rze i wa ły; ludz kie ser ca bę dą drżeć ze
stra chu i ocze ki wa nia tych rze czy, któ re przyj dą na
zie mię, bo wła dze nie bios bę dą wstrzą sa ne. Wte -
dy uj rzą Sy na czło wie cze go przy cho dzą ce  go w ob -
ło ku z mo cą i chwa łą wiel ką. Te raz, kie dy te rze-
czy za czną się dziać, pa trz cie i pod no ście gło wy
wa sze, po nie waż przy bli ża się  odku pie nie wa sze”

– Ew. Łu ka sza 21:25-28.

... wie lu jest „ob cią żo nych tro ska mi te raź-
niej sze go ży cia” i „oszu ka niem bo gactw”
oraz są bez owoc ni pod wzglę dem roz wo ju

cha rak te ru i wie dzy o Bo gu.



no wa nia Spra wie dli wo ści. Wszy scy zo sta ną wy-
pro wa dze ni z gro bu, igno ran cji, prze są dów, ciem-
no ści do naj peł niej szej spo sob no ści, wie dzy i bło -
go sła wio ne go pod nie sie nia cza su są du (lecz nie po-
tę pie nia; Ja na 5:28, 29). Je dy nie krnąbr ni wro go wie
Bo ga i spra wie dli wo ści zo sta ną znisz cze ni. Ludz-
kość oczysz czo na z grze chu i grzesz ni ków oraz
przy wró co na do Bo skie go ob ra zu i po do bień stwa,
zo sta nie wpro wa dzo na we wspa nia łe dzie dzic two,
w wiecz ność Bo skiej ła ski na zie mi oraz do ży cia
wiecz ne go – Kazn. Sal. 1:4; Rzym. 7:13.

W tym cza sie mo gą rów nież wy stę po wać li te-
ral ne trzę sie nia zie mi i wiel kie fi zycz ne zmia ny,
zmie rza ją ce do te go, aby zie mia zo sta ła do sto -
so wa na do ty siąc let nich bło go sła wieństw, lecz
tych fi zycz nych zmian je ste śmy pew ni. One mo -
gą ode grać du żą ro lę w utra pie niu te go Wiel kie -
go Dnia. W kon tek ście na sze go wer se tu Apo stoł
po rów nu je in au gu ra cję Me sjań skie go Kró le stwa
wraz z Pra wem No we go Przy mie rza, któ re go Po-
śred ni kiem jest Od ku pi ciel, z ty picz nym Przy-
mie rzem Pra wa Za ko nu, udzie lo ne go cie le sne -
mu Izra elo wi na Gó rze Sy naj z rąk ty picz ne go
po śred ni ka, Moj że sza. Gło sy, ob łok, ciem ność,
bły ska wi ce, gro my i trzę sie nie zie mi, by ły tam li-
te ral ne. Tu taj ma my an ty ty py tych wy da rzeń,
w związ ku z in au gu ra cją an ty ty picz ne go Przy-
mie rza, któ re za po śred nic twem Chry stu sa, Gło -
wy i Cia ła, ma spro wa dzić prze po wie dzia ne,
wspa nia łe bło go sła wień stwa dla wszyst kich lu -
dzi. Świę ty Pa weł oświad cza, że Sło wo PANA
na ten te mat su ge ru je usu nię cie wszyst kich rze-
czy, któ re mo gą być wstrzą śnię te oraz że po zo -
sta ną tyl ko te rze czy, któ re są nie wzru szo ne; a te
nie wzru szo ne rze czy Apo stoł wią że z Bo skim
Kró le stwem spra wie dli wo ści. Gdy z otwar ty mi
ocza mi zro zu mie nia roz glą da my się wo kół nas,
do strze ga my bar dzo wie le rze czy, któ re naj wy -
raź niej nie są trwa łe, nie są pra we, nie za do wa la -

ją Bo ga i wszyst kich tych, któ rzy mi łu ją spra wie -
dli wość i nie na wi dzą nie pra wo ści; a kie dy za sta -
no wi my się nad tym, że to wstrzą sa nie bę dzie
mia  ło usu nąć i znisz czyć wszyst kie nie do sko na łe
rze czy obec ne go cza su, mo że my le piej so bie wy-
o bra zić niż opi sać sro gość te go po trzą sa nia. 

W Ob ja wie niu ta sa ma myśl jest wy ra żo na pod
sym bo lem po tęż ne go trzę sie nia zie mi, ja kie go nie
by ło ni gdy przed tem i nie bę dzie ni gdy po tem
(Obj. 16:18). W ca łej Księ dze Ob ja wie nia ter min
trzę sie nie zie mi jest sym bo licz nie uży wa ny do
przed sta wie nia re wo lu cji. Za tem po win ni śmy się
spo dzie wać wiel kiej re wo lu cji, wiel kie go trzę sie nia
zie mi, któ re usu nie wszyst ko to, co nie jest usta-
no wio ne przez PANA i nie ma Je go apro ba ty. Z te -
go punk tu wi dze nia pew na kla sa po tra fi ła in te li -
gent nie i z uf no ścią od czy ty wać zna ki cza sów i tę
kla sę Pi smo Świę te na zy wa PAŃSKIM „ma lucz -
kim stad kiem” (Łuk. 12:32); świat uzna wał ich za
nie mą drych, lecz przez PANA oni by li uzna ni za
„mą drych”, któ rzy mie li „zro zu mieć” (Dan. 12:9,
10). Do nich Sam Mistrz skie ro wał sło wa: „Bę dą
zna ki na słoń cu i na księ ży cu, i na gwiaz dach,
a na zie mi ucisk na ro dów z roz pa czą, gdy za szu -
mi mo rze i wa ły. Ludz kie ser ca bę dą drżeć ze stra-
chu i ocze ki wa nia tych rze czy, któ re przyj dą na zie -
mię, bo wła dze nie bios bę dą wstrzą sa ne”. I na stęp -
nie: „Kie dy te rze czy za czną się dziać, pa trz cie
i pod no ście gło wy wa sze, po nie waż przy bli ża się
od ku pie nie wa sze”. Po świę co ny lud PANA, po sia -
da ją cy Je go Du cha, nie mo że w żad nym zna cze niu
ra do wać się w utra pie niach przy cho dzą cych na in -
nych. Ich ra do wa nie się mo że być je dy nie w od nie -
sie niu do chwa leb nych rze czy, któ rych ma ją na-
dzie ję do świad czyć i o któ rych wie dzą, po tych
ze wnętrz nych zna kach, że są bli skie. Oni nie ra du -
ją się tyl ko z po wo du swych wła snych ko rzy ści,
lecz tak że z po wo du ko rzy ści ca łe go świa ta, po nie-
waż ma ją za pew nie nie Pi sma Świę te go, że po -
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za tym cza sem uci sku, któ ry ni czym ciem na
chmu  ra za gra ża ca łe mu spo łecz ne mu świa tu, jest
wiel kie do bro i że krót ko po uci sku, roz bły śnie
wspa nia łe Słoń ce Spra wie dli wo ści, roz pra sza jąc
każ dą chmu rę i wszyst kie mro ki igno ran cji i prze -
są dów oraz spro wa dzi na ludz kość bo ga te bło go -
sła wień stwa Bo skiej ła ski, za pew nio ne przez dro-
go cen ną krew Chry stu sa. 

Naj wi docz niej zo sta ną wpro wa dzo ne wspa-
nia łe zmia ny, nie któ re z nich bę dą do ko ny wa ne
stop nio wo. Wszy scy wie my o stop nio wych zmia-
nach stref umiar ko wa nych, o ich roz cią ga niu się
co raz da lej w kie run ku bie gu nów. Do strze ga my
tak że wzrost umiar ko wa nej stre fy bli żej rów ni ka.
Ci, któ rzy uzna ją Bo ską Moc, mo gą mieć zu peł -
ną uf ność, że On jest w sta nie speł nić wszyst kie
chwa leb ne obiet ni ce Swe go Sło wa od no szą ce się
do raj skich wa run ków na tej zie mi, na uży tek
ludz ko ści pod czas Wie ku Ty siąc le cia oraz w przy -
szłych wie kach. Jak już zo sta ło wspo mnia ne,
wstrzą sy spo łecz ne są zo bra zo wa ne w Pi śmie
Świę tym pod sym bo lem trzę sień zie mi, „gór prze-
no szo nych wpo śród mo rza” itd. Te po wsta nia
i anar chia są zo bra zo wa ne ja ko fa le pły wo we za-
le wa ją ce „gó ry”, rzą dy. Jest to je den z naj bar dziej
su ge styw nych ob ra zów uży tych w Psal mach i Ob -
ja wie niu oraz w sym bo licz nym od nie sie niu na sze -
go PANA do cza su uci sku – Psalm 46:3. 

Nie chce my być zro zu mia ni ja ko po pie ra ją cy
anar chię czy re wo lu cję ja kie go kol wiek ro dza ju.
Wprost prze ciw nie, zwra ca my uwa gę na na po mnie -
nie Mi strza, aby wszy scy Je go praw dzi wi na śla -
dow cy dą ży li do po ko ju i na śla do wa li go; aby oni,
po dob nie do Nie go, nie od pła ca li złem za zło, prze-
mo cą za prze moc, lecz po wie rzy li Swą dro gę PANU,
kro cząc Je go dro ga mi, po le ga jąc na Nim co do re -
zul ta tów, któ re oka żą się na ich ko rzyść i Je go chwa -

łę. My utrzy mu je my i uczy my, że na wet naj bar dziej
pod ły i naj gor szy rząd jest lep szy niż anar chia;
i z peł ną sym pa tią i życz li wo ścią ra dzi my tym, któ-
rzy skła nia ją się do so cja li zmu, że on nie ocze ki wa -
nie jest „wy lę gar nią kło po tów”, po nie waż w obec -
nych wa run kach so cja lizm jest ab so lut nie nie moż -
li wy. Bo ga ci nie od da dzą swych ko rzy ści bez wal ki
na śmierć i ży cie; i gdy tyl ko so cja lizm uzy ska po-
żą da ną wła dzę, do któ rej dą ży, bę dzie to zwia stu -
nem anar chii na świe cie, po nie waż ci, któ rzy obec-
nie ży wią so cja li stycz ne na dzie je, prze ko na ją się,
że ich na dzie je są próż ne i bę dą roz gnie wa ni, roz go-
ry cze ni, roz wście cze ni zwod ni czo ścią swych teo rii
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i nie moż li wo ścią wpro wa dze nia ich w ży cie w do -
bro czyn ny spo sób, jak za mie rza li. Wów czas po su -
ną się do de spe rac kich me tod anar chi stów.

Za chę ca my wszyst kich, któ rzy na le żą do PA NA,
aby co raz bar dziej sta ra li się ro zu mieć Je go wspa-
nia ły Plan Zba wie nia, aby wiel bi li Bo ga w swych
cie le i du chu, któ re na le żą do Nie go i ocze ki wa li
na Je go czas i spo sób spro wa dze nia bło go sła -
wieństw, któ re, jak wszy scy do strze ga ją, są bar dzo
po żą da ne dla bied ne go „wzdy cha ją ce go stwo rze -

nia”. W mię dzy cza sie wszy scy ta cy po win ni roz wi-
jać ła ski Du cha Świę te go, po win ni „przy odziać się
w Chry stu sie”, w Je go cha rak ter, Je go ci chość, cier-
pli wość, dłu gie zno sze nie, bra ter ską mi łość, mi-
łość bez in te re sow ną, prze ciw ko któ rym nie ma
pra wa za ko nu. „To czy niąc, ni gdy się nie po tknie -
cie; tak bo wiem hoj nie wam da ne bę dzie wej ście
do chwa leb ne go Kró le stwa Pa na na sze go i Zba wi -
cie la Je zu sa Chry stu sa” – 2 Pio tra 1:10, 11.
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On pro wa dzi nas dro ga mi, któ rych nie zna my,
W gó rę wie dzie nas, choć kro ki na sze wol ne,

Choć czę sto słab nie my i chwie je my się na dro dze,
Choć bu rze i ciem no ści czę sto prze sła nia ją dzień,

Jed nak gdy chmu ry od pły ną
Wie my, że On pro wa dzi nas.

Przez wszyst kie trud ne la ta On pro wa dzi nas;
Mi mo wąt pli wo ści, obaw i na dziei złud nych

On pro wa dzi na sze kro ki. Przez ca łe za gma twa nie
Grze chu, smut ku i po chmur nych dni

Wi dzi my, jak Je go wo la się wy peł nia;
A On wciąż pro wa dzi nas.

A gdy w koń cu po nu żą cym bo ju,
Gdy po bu rzach wo ła my o po kój, 
Po mo no to nii przej mu ją ce go bó lu,

Po sa mo wol nych wal kach to czo nych na próż no,
Gdy na sze tru dy prze mi ną –
On w koń cu da nam od po czy nek.

ON PROWADZI NAS

WIARA 
nie jest wierzeniem, że Bóg może,

ona jest świadomością, że Bóg chce. 



16 —  SZTANDAR BIBLIJNY

TYM, CO WYRAŹNIE odróżnia Biblię od
wszy stkich innych ksiąg – jest jej uczciwość.

Chociaż Dawid był królem, a jego rodzina przez
pokolenia dziedziczyła po nim tron, nic nie prze-
szkodziło w ujawnieniu wszystkich szczegółów je -
go występków wobec Uriasza i jego żony. Zło zo-
stało tak zupełnie objawione, jak gdyby Król był
sługą z najniższej klasy. 

Prorok PANA został wysłany bezpośrednio do
Króla z Boskiego rozkazu. On podał przypowieść
ilustrującą niesprawiedliwość i zapytał, jaki wyrok
byłby sprawiedliwy. Król Dawid rozgniewał się
i spytał o nazwisko tego niesprawiedliwego czło-
wieka, aby mógł zostać ukarany. Prorok Pański bez
obawy oświadczył: „Ty jesteś tym człowiekiem!”.
Z pokorą Król wyznał swój grzech przed PANEM.
On zrozumiał już swój okropny błąd, lecz jego zo-
brazowanie wzmocniło odczucie popełnionego
zła. On płakał i modlił się przed PA NEM o prze-
baczenie, w worze i popiele.

Dawid był pod tym względem mężem według
serca Bożego. Za każdym razem, gdy został owład-
nięty grzechem lub usidlony własnymi słabo-
ściami, wyznawał je, reformował się i starał się
o przebaczenie. Bóg przyjął skruchę Króla Dawida
i przywrócił go do Swej łaski; lecz to nie uwolniło
go od poniesienia kary za złe postępowanie. „Ko -
go PAN miłuje, tego karze” – Hioba 5:17; Przyp.
3:11, 12; Żyd. 12:5, 6. 

Uczciwość biblijnego przekazu jest widoczna
zarówno Starym, jak i w Nowym Testamencie. Do-
wiadujemy się o błędach Abrahama – „przyjaciela
Bożego”. Mamy powiedziane o błędach Aposto-
łów. Szlachetny Apostoł Piotr został tak owład-
nięty przez strach, że trzykrotnie z przysięgą zaparł
się Mistrza. Mamy powiedziane o obłu dzie świę-
tego Piotra wobec Żydów i pogan. Biblia podaje, że
święty Paweł, Apostoł, który zajął miejsce Judasza,
był wcześniej okrutnym Saulem z Tarsu, który ze-
zwolił na ukamienowanie świętego Szczepana
i który przyniósł wiele szkody pierwotnemu Ko-
ściołowi. O świętym Piotrze i świętym Janie czy-
tamy: „Oni byli prostymi i niewykształconymi
ludźmi”. Żadna inna księga na świecie nie cechuje
się tak wielką uczciwością i żadna nie zasługuje na
takie zaufanie jak Biblia.

Pytania do Lekcji 43
1.* Co tak bar dzo od róż nia Bi blię od każ dej in -

nej książ ki?

2. Kim był Uriasz? 2 Sam. 23:39

3.* Czy Bi blia ujaw nia złe po stę po wa nie Da wi -
da? Aka pit 1

4.* Choć Da wid był kró lem czy by ło wła ści we,
by za brał żo nę in ne mu czło wie ko wi?

5. Co uczy nił Da wid, aby ukryć swo je prze stę -
p  stwo? 2 Sam. 11:14-24

6. Ko go Bóg po słał do Da wi da, aby oka zać swo -
je nie za do wo le nie z te go, co Da wid uczy  -
nił? 2 Sam. 12:1

7. Ja ką przy po wieść opo wie dział Na tan Da wi -
do wi? 2 Sam. 12:1-4

8.* Ja ka ka ra we dług Da wi da po win na być wy-
mie rzo na bo ga te mu czło wie ko wi, któ ry za-
brał bie da ko wi owiecz kę? 2 Sam. 12:5, 6

9. Kto był win nym czło wie kiem we dług przy-
po wie ści Na ta na? 2 Sam. 12:7

10.* Czy Da wid wy znał i po ku to wał za swój
okrop ny grzech? Co on zro bił? Aka pit 2

11.* Pod ja kim wzglę dem Da wid był mę żem we-
dług ser ca Bo że go? Aka pit 3

12.* Czy Bóg przy jął po ku tę Da wi da i czy miał
prze  ba czo ny grzech?

13.* Czy Da wid zo stał jed nak uka ra ny za swo je
prze stęp stwo? 2 Sam. 12:10. Aka pit 4

14.* Kto jesz cze po peł niał błę dy, o któ rych wspo-
mi na Bi blia?

15.* Co uczy nił Piotr?

16.* Co czy nił Pa weł, gdy jesz cze był zwa ny
Sau lem?

17.* Co Bi blia mó wi o Pio trze i Ja nie?

18.* Czy Bi blia jest god na na sze go za ufa nia?
Aka pit 5

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna -
czo ne szcze gól nie dla dzie ci.
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