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„Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą
[od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”
(Gal. 1,9)
„Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!”
(1 Tes. 5,21)

Biblijne wezwanie, by szukać i pokochać prawdę, niesie ze sobą nieuniknioną konsekwencję:
Każdy jest zobowiązany, by korzystając z intelektu poznawać prawdę i, jeżeli to możliwe, pomagać
innym odnaleźć prawdę o wszystkim, co stworzył Bóg i co wydarzyło się na świecie. Najwyższą
powinnością mędrca jest to, by korzystając ze swojej mądrości lepiej i dogłębniej rozumieć Boga.
Dlatego też mądrość należy ukierunkować na poszukiwanie prawdy i tylko prawdy.
dr Aron Barth

Uwagi dotyczące wydania polskiego
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cytowane wersety biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia,
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa, 1984.
Inne wykorzystywane tłumaczenia Biblii na język polski to:
BW
BG
BP

-

Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1975
Biblia Gdańska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, tłum. z roku 1632
Biblia Poznańska, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań, 1975
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I.
KRÓLESTWO BOŻE
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1. JEZUS GŁOSIŁ EWANGELIĘ O KRÓLESTWIE BOŻYM
Dla dzisiejszego Chrześcijaństwa „Królestwo Boże” to Królestwo w niebie, Królestwo na tamtym
świecie, do którego wstępują nieśmiertelne dusze po śmierci człowieka. Jednak głosząc Królestwo
Boże ani Jezus ani jego apostołowie nie mieli na myśli Królestwa w niebie czy na tamtym świecie.
Według Pisma Królestwo Boże pojawi się na ziemi i zajmie miejsce wszystkich królestw
ziemskich. Greckie słowo tłumaczone jako „królestwo” to „basileia”. Oznacza ono „królestwo”
jako obszar panowania jak również „królestwo” jako panowanie władcy, jego autorytet lub
majestat. Królestwo niebios się przybliżyło, ponieważ Jezus jako jego władca przebywał na ziemi.
Obecnie uznaje się, że Chrystus w pierwszym rzędzie głosił wesołą nowinę o zbawieniu poprzez
swoje cierpienie i śmierć. Jednak podczas swojej całej publicznej działalności w Judei i Galilei
Jezus nie mówił o swoich cierpieniach i śmierci. Dopiero niedługo przed samą śmiercią obwieścił
on ją apostołom. Centralnym punktem podczas publicznego nauczania Chrystusa była natomiast
dobra nowina o odbudowaniu Królestwa Dawida w całej jego potędze i wspaniałości.
Marka
11,10

„Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.“

Marka
1,14 (BG)

„Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc
Ewangieliję królestwa Bożego.”

Mateusza
4,23

„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.“

Łukasza
4,43

„Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę
o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany».”

Łukasza
9,1-2

„Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami
i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali
chorych.”

Łukasza
8,1

„Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię
o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu.”

Mateusza
9,35

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach,
głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.”

Mateusza „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne
6,33 (BW) będzie wam dodane.”
Mateusza
13,19

„Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły
i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane
na drodze.”

Łukasza
9,2

„I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

Łukasza
9,11

„Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za Nim. On je przyjął i mówił im
o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.”
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Łukasza
13,28

„Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.”

O czasach dzisiejszych czytamy:
Mateusza
24,14

„A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.“

Dlatego także dzisiaj modlimy się:
Mateusza
6,10

„Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak
i w niebie.“

2. APOSTOŁOWIE RÓWNIEŻ GŁOSILI EWANGELIĘ O KRÓLESTWIE BOŻYM.
Dzieje Ap. „Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu
8,12
Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest.“
Dzieje Ap. „Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące
19,8
rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.”
Dzieje Ap. „Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował
28,30-31
wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu
Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.”
Dzieje Ap. „A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy,
20,25 (BW) wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.”
3. KRÓLESTWO BOŻE ZOSTANIE USTANOWIONE PO GWAŁTOWNEJ ZAGŁADZIE WSZYSTKICH
PAŃSTW ISTNIEJĄCYCH NA ZIEMI I BĘDZIE KRÓLESTWEM O CHARAKTERZE POLITYCZNYM,
WŁADANYM PRZEZ BOGA. BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM JEGO CIESZYĆ SIĘ BĘDĄ WSZYSTKIE
NARODY.
Daniela
2,44

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie
zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono
wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze.”

Daniela
7,13-14

„Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.”

Objawienie „I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
11,15
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków».”
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1 Koryn.
15,25

„Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje
stopy”

Zachariasza „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie
14,9
Jego imię.”
Psalm
2,8-9

„Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce
ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich
pokruszysz».”

Objawienie „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany
19,11
Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. (…) A z Jego ust
19,15-16
wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On
wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie
i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.”
Izajasza
25,7-9

„Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun,
który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan
przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego
zbawienia!”

Izajasza
49,6

„A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje
zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».”

Izajasza
2,2-4

„Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki. (…) Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». On będzie
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze
przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”

Na ziemię spłyną wielkie błogosławieństwa. Nie będą toczyć się wojny a całe zasoby broni zostaną
przekute na sprzęty wykorzystywane w celach pokojowych. Nikt nie będzie zainteresowany bronią
atomową a cała wiedza fizyków o właściwościach atomów będzie wykorzystywana dla dobra
ludzkości.
4. POSTANOWIENIE BOGA JAHWE, BY USTANOWIĆ KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI, W KTÓRYM
BĘDZIE PANOWAŁ MESJASZ (CHRYSTUS), STOI W BEZPOŚREDNIM ZWIĄZKU Z WCZEŚNIEJSZYM
POSTĘPOWANIEM BOGA Z NARODEM IZRAELSKIM. NALEŻY O TYM PAMIĘTAĆ, JEŻELI CHCEMY
JASNO ZROZUMIEĆ ZAMIARY BOGA.
a. Państwo Izraela założone przez Mojżesza przed 3000 lat, było królestwem Boga, dopóki lud nie
uzyskał przyzwolenia na wyłonienie króla z własnego grona.
5 Mojżesza „Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu,
27,9
i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego.”
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5 Mojżesza „I został Pan królem w Jeszurun, Gdy zebrali się naczelnicy ludu, Pospołu
33,5 (BW) z plemionami Izraela.”
1 Samuela
8,7

„A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie,
bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.”

1 Samuela
12,12

„Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam,
powiedzieliście mi: "Nie! Król będzie nad nami panował!" Tymczasem Pan, wasz
Bóg, jest królem waszym.”

1 Kronik
28,5

„A spośród wszystkich synów moich - albowiem Pan dał mi wielu synów - wybrał
Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie królestwa Pańskiego - nad Izraelem.”

2 Kronik
9,8

„Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię
osadzić na swoim tronie jako króla, [oddanego] dla Pana, Boga swego. Z miłości,
jaką twój Bóg żywi względem Izraela, [chcąc] zapewnić mu trwanie na wieki
ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości».”

2 Kronik
13,8

„Teraz zaś spiskujecie, aby oprzeć się panowaniu Pańskiemu, [sprawowanemu]
poprzez potomków Dawida i jesteście licznym tłumem i macie ze sobą złote cielce,
które wam, jako bogów, sporządził Jeroboam.”

b. Królestwo Izraela zostało zniszczone przez Boga a naród rozproszył się. W pieśni Mojżesza
do ludu czytamy: „Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził.”
(5 Mojżesza 32,18)
Jeszcze zanim Izraelici wkroczyli do ziemi obiecanej Mojżesz przekazywał narodowi:
3 Mojżesza „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań
26,3-4
moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie
przynosić plony, drzewo polne wyda owoc.”
3 Mojżesza „Jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich
26,14-15
nakazów, jeżeli będziecie gardzić moim ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić
moimi wyrokami, tak że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje
przymierze.”
3 Mojżesza „Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, i rzucę wasze trupy na
26,30 (BW) rozwaliska waszych bałwanów, i obrzydzi was sobie moja dusza.”
3 Mojżesza „Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza
26,33
będzie spustoszona, miasta wasze zburzone.”
5 Mojżesza „Utył Jeszurun i wierzga - grubyś, tłusty, otyły. Boga, Stwórcę swego porzucił, zelżył
32,15-21
Skałę, swoje ocalenie. Bogami obcymi do zazdrości Go pobudzają i gniewają
obrzydliwościami. Złym duchom składają ofiary, nie Bogu, bogom, których oni nie
znają, nowym, świeżo przybyłym - nie służyli im wasi przodkowie. Gardzisz Skałą,
co ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Zobaczył to Pan
i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki i rzekł: "Odwrócę od nich oblicze,
zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma
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wierności. Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, rozjątrzyli Mnie swymi czczymi
bożkami; i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, rozjątrzę ich głupim narodem.”
5 Mojżesza „Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i obcy, który
29,21-28
przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią Pan ześle,
powiedzą:«Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi!» Nie obsieją jej, nie
zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory,
Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości. I wszystkie
narody powiedzą: «Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu?»
I odpowiedzą: «Bo opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi,
kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a poszli służyć obcym bogom i oddawać im
pokłon - bogom nieznanym, których On im nie przydzielił - i zapalił się gniew Pana
przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa, zapisane w tej
księdze. Wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim
oburzeniem, i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj». Rzeczy ukryte należą do
Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione - do nas i do naszych synów na wieki,
byśmy wykonali wszystkie słowa tego Prawa.”
Losy Izraela pokazują, że zapowiedzi te spełniły się dosłownie.
2 Kronik
36,11-21

„W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście
lat w Jerozolimie. Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się
ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem, [posłanym] przez usta Pańskie. Nadto
zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł
wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić
się do Pana, Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli
nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc
świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia
wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad
swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich
słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do
tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Sprowadził wtedy przeciw nim króla
chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie
ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą
głową. [Bóg] wszystko oddał w jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej tak
wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu Pańskiego i ze skarbami króla, i jego
książąt wywiózł do Babilonu. Spalili też [Chaldejczycy] świątynię Bożą i zburzyli
mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę [król] uprowadził do
Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania
perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza:
«Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały
czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».”
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Zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w 70 r. naszej ery i rozproszenie się narodu żydowskiego
pośród innych nacji zapowiedział Jezus:
Łukasza
21,20-24

„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej
spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci,
którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie
wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi
i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między
wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan
przeminą.”

5. MESJAŃSKIM KRÓLESTWEM BĘDZIE WPIERW ODBUDOWANE KRÓLESTWO IZRAELA.
Uczniowie pytali zmartwychwstałego Jezusa:
Dzieje Ap. „Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»”
1,6
Łukasza
1,32-33

„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca».”

Amosa
9,11

„W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny,
ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję.”

Micheasza „Pójdą liczne narody i powiedzą: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu
4,2-3
Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami»,
bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Będzie On rozjemcą
między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze
swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”
Micheasza „Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków - narodem mocnym. I będzie królował
4,7-8
Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze. A ty, Wieżo Trzody, Ostojo
Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska - do Córy
Jeruzalem.”
Dlatego:
Dzieje Ap. „A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym;
1,6
ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem
wielkiego Króla.”
Od 15 maja 1948 istnieje znów państwo Izrael. W ten sposób spełniają się te zapowiedzi. Wkrótce
też przyjdzie król i mesjasz Izraela i z państwa uczyni królestwo Izraela. Kto ma oczy, niechaj
patrzy!
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6. KRÓLESTWO MESJAŃSKIE MA DOPROWADZIĆ DO ROZSZERZENIA PANOWANIA BOGA NA CAŁĄ
ZIEMIĘ.
Objawienie „I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na
20,2-3
tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie
zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas
uwolniony.”
Objawienie „Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi
20,6
nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim
królować tysiąc lat.”
Objawienie „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany
19,11-16
Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień
ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna
prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo
Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy
odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć
narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego
gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.”
1 Koryn.
15,24

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.”

1 Koryn.
15,28

„A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany
Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”

7. JEROZOLIMA TO PRZYSZŁA KRÓLOWA WŚRÓD WSZYSTKICH MIAST ŚWIATA.
Położona między Morzem Czerwonym i Śródziemnym Jerozolima, budząca kontrowersje stolica
Państwa Izrael, będzie rezydencją Mesjasza Jezusa, gdy ten powróci, by ustanowić na ziemi
Królestwo Boże.
W kazaniu na górze Jezus wspomniał „miasto wielkiego króla” (Mateusza 5,35).Mówi tym samym
o tym, w co wierzy naród żydowski i co jasno i jednoznacznie zapowiadali Mojżesz i inni prorocy,
iż miasto Jerozolima, w którym w swoim czasie mieszkali, stanie się w przyszłości rezydencją
wielkiego króla, Mesjasza.
Łukasza
2,38

„Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy
oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.”

a. Czemu Jerozolima ma być miastem wielkiego króla, który ma przyjść?
1 Królew.
11,13

„Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze
względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem».”
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Prorok Achiasz przekazuje te słowa z polecenia Boga jeszcze dwa razy. Odpowiedź na postawione
wyżej pytanie brzmi: To postanowienie Boga, by Jerozolimę już na wieki kojarzyć z jego imieniem.
b. Czemu Bóg wybrał właśnie Jerozolimę?
1 Mojżesza „A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego:
22,1-2
«Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» - powiedział: «Weź twego syna
jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na
jednym z pagórków, jakie ci wskażę».”
1 Kronik
21,18-26

„Wtedy Anioł Pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid powinien iść
i wznieść ołtarz Panu na klepisku Ornana Jebusyty. Dawid więc poszedł na słowo
Gada, który przemawiał w imieniu Pana. Ornan obrócił się i ujrzał Anioła, on
i czterej synowie jego i ukryli się; Ornan młócił wtedy pszenicę. Gdy Dawid
przyszedł do Ornana, Ornan obejrzał się i ujrzał Dawida, a wyszedłszy z klepiska,
oddał pokłon Dawidowi twarzą do ziemi. Wtedy Dawid rzekł do Ornana: «Odstąp mi
obszar tego klepiska, a zbuduję na nim ołtarz Panu; odstąp mi je za pełną cenę, aby
plaga przestała się srożyć nad ludem». Rzekł Ornan do Dawida: «Weź, a niech uczyni
król, pan mój, co mu się wyda słuszne. Spójrz! Oddaję woły na całopalenie, sanie
młockarskie jako drwa, pszenicę na ofiarę z pokarmów, wszystko to daję». Król
Dawid rzekł do Ornana: «Nie! Muszę bowiem kupić to za pieniądze, albowiem tego,
co do ciebie należy, nie wezmę dla Pana i nie złożę ofiar całopalnych, które
otrzymam za darmo». Dał więc Dawid Ornanowi za pole sześćset syklów złota.
Następnie zbudował ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał
Pana, który go wysłuchał, zsyłając ogień z nieba na ołtarz całopalenia.”

1 Kronik
22,1

„I rzekł Dawid: «Oto jest dom Pana Boga i oto jest ołtarz ofiar całopalnych dla
Izraela».”

2 Kronik
3,1

„Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria,
która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na
klepisku Ornana Jebusyty.”

c. Jak długo ten wybór Boga ma ma być wiążący?
2 Królew.
21,7

„Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do
Dawida i do syna jego, Salomona: «W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze
wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki.”

Nawet jeżeli Jerozolima popadła w niełaskę Boga, jej dawne przeznaczenie nie zmienia się.
Zachariasza „Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: «Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie
1,12-17
przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?» W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana
zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał
mi polecenie: «Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon
ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy Ja się
gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan: Ze
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zmiłowaniem wracam do Jeruzalem, dom mój tam stanie znowu - wyrocznia Pana
Zastępów - i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś: Tak
mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon
i znowu wybierze sobie Jeruzalem».”
d. Kto gwarantuje ziszczenie się tych zapowiedzi?
Psalmy
147,2

„Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela;”

Izajasza
62,6-7

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy
milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie
wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem
przedmiotem chwalby na ziemi.”

Izajasza
65,18

„Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja
uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość.”

e. Gdzie ma się znajdować owa wybrana Jerozolima?
Izajasza
62,7

„i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem
chwalby na ziemi.”

Jeremiasza „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie
31,38-40
od wieży Chananeela do Bramy Narożnej. I będzie się ciągnął dalej sznur do
mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goah. Cała zaś Dolina trupów
i popiołów i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku
wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na
wieki».”
f. Kiedy to wszystka ma mieć miejsce?
Daniela
12,7

„I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki.
Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: «Do czasu,
czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc
niszczyciela świętego narodu».”

Joela
4,1-21

„I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem,
zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad
nimi odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego Izraela, które wśród
narodów rozproszyli, a podzielili moją ziemię; a o lud mój los rzucali i chłopca
wymieniali za nierządnicę, a dziewczę sprzedawali za wino, aby pić. I wy, Tyrze
i Sydonie, cóż macie przeciwko Mnie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie? Chcecie
wziąć na Mnie odwet? Jeśli tylko zechcecie Mi to uczynić, to Ja bardzo szybko wasz
odwet obrócę wam na głowy. Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty
moje zanieśliście do swoich świątyń. Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem
oddali synom Jawanu po to, by ich oddalić od kraju. Ja sprowadzę ich z miejsca,
w któreście ich zaprzedali, a waszą zemstę obrócę wam na głowę. I oddam synów
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waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom,
narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedział. Rozgłoście to między narodami,
przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów! Niech przybędą i niech się
zaciągną wszyscy mężowie waleczni! Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy
wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: «Jestem bohaterem». Zgromadźcie się,
a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych
bohaterów! «Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam
zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie
i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka».
Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w
Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan
zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą.
Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. «I poznacie, że Ja jestem
Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie
święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić». I stanie się owego dnia, że góry
moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie
napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień
Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną
pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew
niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz [ziemia] Judy na wieki będzie zamieszkana,
a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. «Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary».
A Pan zamieszka na Syjonie.
Izajasza
66,20

„Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą
górę w Jeruzalem - mówi Pan - (...)”

Zachariasza „Brzemię słowa Pańskiego nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa,
12,1-11
a ugruntował ziemię, który tworzy ducha człowieczego we wnętrznościach jego: Oto
Ja postawię Jeruzalem kubkiem opojenia wszystkim narodom okolicznym, którzy
będą przeciwko Judzie na oblężenie, i przeciwko Jeruzalemowi. Owszem, stanie się
dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom; wszyscy,
którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu
wszystkie narody ziemi. Dnia onego, mówi Pan, zarażę każdego konia zdrętwieniem
i jeźdźca jego szaleństwem; ale nad domem Juda otworzę oczy moje, a każdego konia
narodów zarażę ślepotą. I rzekną książęta Judzcy w sercu swem: Mamy siłę
i obywatele Jeruzalemscy w Panu zastępów, Bogu swoim. Dnia onego położę książąt
Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy;
i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne, i zostanie jeszcze
Jeruzalem na miejscu swem w Jeruzalemie. Zachowa Pan i namioty Judzkie pierwej,
aby się nie wywyższała chwała domu Dawidowego, i chwała obywateli
Jeruzalemskich przeciwko Judzie. Dnia onego Pan będzie bronił obywateli
Jeruzalemskich, a któryby był między nimi najsłabszy, stanie się dnia onego podobny
Dawidowi, a dom Dawidowy podobny bogom, podobny Aniołowi Pańskiemu przed
nimi. (9) Bo się stanie dnia onego, że szukać będę wszystkie narody, które przyciągną
przeciwko Jeruzalemowi, abym je wytracił. I wyleję na dom Dawidowy, i na
obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego
przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię,
płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym. Dnia onego będzie
wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Magieddon.”
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Rozproszony naród izraelski powraca. Dlatego odpowiedź na postawione wyżej pytanie brzmi:
„Dzisiaj”. Skoro naród Izraela gromadzi się w Jerozolimie, to miasto to jest tym miejscem, które
w kazaniu na górze Jezus określa jako „miasto wielkiego króla”
g. O czasie, gdy Jezus obejmie władzę w Jerozolimie, czytamy:
Micheasza „A ty, Wieżo Trzody, Ostojo Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza
4,8
królewska - do Córy Jeruzalem.”
Izajasza
2,3-4

„mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga
Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo
Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». On będzie rozjemcą
pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie
miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”

Jeremiasza „W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się
3,17
w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według
zatwardziałości swych przewrotnych serc.”
Joela
3,5

„Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon
będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których
wezwał Pan.”

Zachariasza „I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów
8,22
w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.”
Zachariasza „Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie
14,16-17
na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - Panu
Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. A te z ludów ziemi, które nie pospieszą
do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - będą pozbawione deszczu.”
h. Czy Nowy Testament zmienia coś w obietnicach danych Izraelowi?
Zgodnie ze słowami Jezusa Nowy Testament nie daje żadnej innej obietnicy, jeżeli chodzi o
Jerozolimę. Nawet w swoich ostatnich publicznych wystąpieniach, w których nawiązuje do
przyszłych wydarzeń, Jezus odpowiada na pytanie dotyczące znaczenia Jerozolimy:
Łukasza
21,24

„jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody.
A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.”

O znaczeniu Jerozolimy Paweł mówi w podobnych słowach:
Rzymian
11,25-26

„Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła
tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały
Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci
nieprawości od Jakuba.”
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Zgodnie ze słowami Jezusa czas, kiedy Jerozolima nie będzie miała większego znaczenia, jest
ograniczony. Pod koniec swojej działalności potwierdził jeszcze raz to, o czym mówił od początku:
Jerozolima jest miastem wybranych przez Boga na wieki.
Zmiany te zachodzą w obecnym czasie. Jerozolima znowu nabiera znaczenia w świecie, czego nie
mogą nie dostrzegać mocarstwa takie jak Rosja, Stany Zjednoczone, Niemcy czy Włochy.
Szczególnie istotne są słowa proroka, które przytacza Paweł na potwierdzenie prawdziwości swoich
wywodów. Pośród gromadzących się Izraelitów, których liczba ciągle się zwiększa, nie mamy
szukać pobożnych świętych. Ten, który usunie spośród nich bezbożność nadejdzie dopiero
z Syjonu, góry Boga, tzn. Jerozolimy, która jest jego rezydencją.
i. Czemu Paweł mówi o górnym Jeruzalem?
Galatów
4, 25-26

„Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono
bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast górne Jeruzalem cieszy
się wolnością i ono jest naszą matką.”

Hebr.
12,22-23

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła
pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do
duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu.”

Objawienie „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.
3,12
I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem,
co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.”
Objawienia „I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
21,2
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.”
21,10
„I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga.”
Paweł pisze do Galatów o dwojakim Jeruzalem. Ukazuje on dwie linie rodowe wychodzące od
Abrahama.
Pierwsza Linia:
Hagar (Synaj) = Prawo (niewola) = dzisiejsze Jeruzalem
Druga Linia:
Izaak (Moria) = Chrystus (wolność) = Jeruzalem Chrystusa
Pisząc o górnym Jeruzalem Paweł miał na myśli to, co Piotr w pierwszym ze swoich listów
w pierwszym rozdziale określa jako „dziedzictwo zachowane w niebie”. Paweł pisze o „naszej
matce”, ponieważ stamtąd mamy życie od Jezusa.
Również autor listu do Hebrajczyków nawiązuje do proroctw. Widzi on w niebie pierworodnych,
lecz nie jako istoty żywe, które zamieszkują niebiosa, w co powszechnie się wierzy. W niebie oni są
tylko zapisani, niczym żywe kamienie odnotowane w księgach, kamienie których używa Bóg. Jest
to miasto Boga żywego, niebiańskie Jeruzalem, które z nieba zstąpi, gdy przybędzie Chrystus i każe
wyjść z grobów umarłym, którzy są zapisani w niebie i przyodzieje ich w nieśmiertelność.
Psalmy
87,2-6

„Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy
głoszą o tobie, o miasto Boże! Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: «Ten [i ten] się tam urodził». O Syjonie
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zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia».
Pan spisując wylicza narody: «Ten się tam urodził».”
8. ZGODNIE Z OBIETNICĄ BOGA WŁADCĄ W PRZYSZŁYM KRÓLESTWIE BOŻYM BĘDZIE POTOMEK
DAWIDA.
Psalmy
132,11

„Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «[Potomstwo]
z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie.”

2 Samuela
7,12-16

„Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę
po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego
królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na
wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą
ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją
cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój
i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki».”

Psalmy
89,36-37

„Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno nie skłamię Dawidowi. Potomstwo
jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede Mną jak słońce,”

9. SYNEM OBIECANYM DAWIDOWI BYŁ JEZUS. ON WŁAŚNIE PO SWOIM POWROCIE USTANOWI NA
NOWO TRON DAWIDOWY.
Łukasza
1,32-33

„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca»”

Marka
15,2

„Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, Ja
nim jestem».”

Dzieje Ap. „Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek
2,30-36
zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie
Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał
Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak
powiada: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół
Twoich podnóżkiem stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną
pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem,
i Mesjaszem».”
10. PANOWANIE JEZUSA PO JEGO DRUGIM PRZYJŚCIU OBEJMIE WSZYSTKIE DZIEDZINY ŻYCIA
A GEOGRAFICZNIE IZRAEL I WSZYSTKIE NARODY ZIEMI.
Izajasza
49,6

„Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba
i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan,
aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.”
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Izajasza
19,24-25

„W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem
pośrodku ziemi. Pan Zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: «Błogosławiony niech
będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo».”

Zachariasza „A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu
14,17-18
Zastępów - będą pozbawione deszczu. A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam
się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które
nie przyjdą na obchód Święta Namiotów”
Psalmy
72,8-12

„I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi.
Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. Królowi
Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu
pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem
wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego.”

Psalmy
96,10-13

„Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze
słusznością wymierza ludom sprawiedliwość. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia; niech się weselą pola i wszystko, co jest na
nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo
nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą - narody.”

Objawienie „I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
11,15
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków».”
11. OBIETNICE DANE ABRAHAMOWI I JEGO POTOMKOM SĄ PODSTAWĄ PRAWDZIWEJ NADZIEI
WYRASTAJĄCEJ Z WIARY.
Boże obietnice obejmują:
a. Abrahama, który ma otrzymać na wieczne posiadanie ziemię palestyńską oraz zostanie obdarzony licznym potomstwem. Będzie on ojcem wielu narodów.
1 Mojżesza „Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego
3,14-17
miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten
kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo
uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi,
policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz!
tobie go oddaję».”
1 Mojżesza „Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię:
12,2
staniesz się błogosławieństwem.”
1 Mojżesza „I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy,
15,5
jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo».”
1 Mojżesza „«Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz
17,4-5
więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie
ojcem mnóstwa narodów.”
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1 Mojżesza „A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię
17,19-20
Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które
po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był
płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt,
narodem wielkim go uczynię.”
b. potomków Abrahama z linii Izaaka, którzy mieli odziedziczyć ziemię obiecaną i z którego to pokolenia ma przyjść na świat Mesjasz.
1 Mojżesza „Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu
15,18
daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat.”
Ezechiela
37,25

„Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali
wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze,
a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.”

Rzymian
9,4-5

„Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie
Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również
jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.
Amen.”

c. potomków Abrahama według wiary, którzy otrzymają życie wieczne i będą żyć w Mesjańskim
Królestwie.
Galatów
3,16

„Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi:
I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest
Chrystus.”

Galatów
3,7

„Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama.”

Galatów
3,9

„I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.”

Galatów
3,28-29

„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie
ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym
w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też
potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami.”

Rzymian
4,13

„Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana
Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.”

19

d. wszystkie narody, które dostąpić mają błogosławieństwa pod sprawiedliwym panowaniem
Chrystusa.
1 Mojżesza „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
12,3
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi».”
1 Mojżesza „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem]
22,18
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».”
Izajasza
49,6

„A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje
zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».”

Jeremiasza „A jeżeli będziesz przysięgał: "Na życie Pana" zgodnie z prawdą, słusznie
4,2
i sprawiedliwie, narody będą sobie błogosławić przez ciebie i będą się tobą chlubić.”
Jeremiasza „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką
33,14-15
obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym
czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo
i sprawiedliwość na ziemi.”
Izajasza
19,25

„Pan Zastępów pobłogosławi mu, mówiąc: «Błogosławiony niech będzie Egipt, mój
lud, i Asyria, dzieło moich rąk, i Izrael, moje dziedzictwo».”

Zachariasza „Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.
8,20-22
Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać
przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę także». I tak liczne ludy
i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać
sobie przychylność Pana.”
Psalmy
67,5

„Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz
narodami na ziemi.”

Objawienie „I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
11,15
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków».”
12. OBIETNICE DANE ABRAHAMOWI OTRZYMALI RÓWNIEŻ IZAAK I JAKUB.
1 Mojżesza „Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: «Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym
26,2-4
kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił.
Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi,
którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na
niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą
sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa,”
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1 Mojżesza „A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne
28,3-4
potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo,
[otrzymane przez] Abrahama, da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł
na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi».”
1 Mojżesza „A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka.
28,13-14
Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe
będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód,
na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez
ciebie i przez twych potomków.”
1 Mojżesza „rzekł do Józefa: «Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w kraju Kanaan,
48,3-4
i błogosławiąc mi powiedział do mnie: Ja uczynię cię płodnym i dam ci tak liczne
potomstwo, że rozrośniesz się w wielki naród. Daję też ten oto kraj przyszłemu
potomstwu twemu na własność na zawsze.”
2 Mojżesza „Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się
6,2-4
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego,
Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im
dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze.”
2 Mojżesza „Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na
32,13
samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy
niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na
wieki"».”
13. BOŻE OBIETNICE ZACZĘŁY SIĘ SPEŁNIAĆ WRAZ Z POCZĄTKIEM GROMADZENIA SIĘ NARODU
I ODRODZENIEM SIĘ PAŃSTWA IZRAEL, LECZ ICH WIĘKSZA CZĘŚĆ SPEŁNI SIĘ DOPIERO
W PRZYSZŁOŚCI.
Hebr.
11,13
11,39-40

„W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz
patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej
ziemi.”
„A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali
przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni
doszli do doskonałości bez nas.”

a. Chrystus nie powrócił jeszcze na ziemię.
Dzieje Ap. „I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,
1,11
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba».”
b. Umarli nie powstali jeszcze z martwych.
1 Tesalon.
4,16

„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.”
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c. Abraham, Izaak i Jakub nie otrzymali jeszcze w posiadanie na wieczność ziemi obiecanej.
Dzieje Ap. „Nie dał mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że da ją
7,5
w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna.”
d. Dawid nie jest jeszcze władcą zjednoczonego ludu Izraela.
Ezechiela
34,23-24

„I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida.
On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś
mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem.”

Ezechiela
37,24

„Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego
Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą
i wypełniać.”

e. Dwunastu apostołów nie stoi jeszcze na czele dwunastu pokoleń Izraela.
Mateusza
19,28

„Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną,
zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”

f. Królestwo, moc i potęga nie zostały jeszcze przekazane świętemu narodowi Boga Najwyższego.
Daniela
7,27

„A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty
Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły
wszystkie moce i będą Mu uległe.”

Czas jednak już nastał i nie trzeba długo czekać na spełnienie się tych wszystkich zapowiedzi.
14. OBIETNICE TE SPEŁNIĄ SIĘ ZUPEŁNIE PO PONOWNYM PRZYBYCIU JEZUSA NA ZIEMIĘ.
WSKRZESI ON WTEDY WSZYSTKICH UMARŁYCH, W TYM ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA,
USTANOWI NA NOWO TRON SWOJEGO OJCA, DAWIDA, I ODBUDUJE KRÓLESTWO IZRAELA
ORAZ ROZSZERZY SWOJE PANOWANIA NA WSZYSTKIE NARODY NA CAŁEJ ZIEMI.
Mateusza
19,28

„Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną,
zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”

Łukasza
13,28

„Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.”

Mateusza
8,11

„Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu
z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.”

Micheasza „Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom
7,20
naszym od najdawniejszych czasów.”
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Łukasza
1,32-33

„Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca».”

3 Mojżesza „Wtedy przypomnę sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem
26,42
i przymierze z Abrahamem. Przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju.”
Joela
2,18

„I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim
ludem.”

Joela
2,21

„Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan.”

Ezechiela
36,34-36

„a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami
każdego przechodnia. I będą mówić: "Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden,
a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne".
A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co
zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to
powiedziałem i to wykonam.”

Izajasza
51,3

„Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden
zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele,
pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki.”

1 Mojżesza „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą
12,3
złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi».”
Daniela
2,44

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie
zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono
wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,”

Izajasza
49,6

„A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje
zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».”

Izajasza
2,2-4

„Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą
i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech
nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie
z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą
się więcej zaprawiać do wojny.”

Zachariasza „On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska
9,10
w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.”
Psalmy
67,5

„Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz
narodami na ziemi.”

23

Izajasza
32,1-5

„Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem;
każdy będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie
wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Wówczas nie
będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. Serca
nierozważnych zrozumieją wiedzę, a język jąkałów przemówi wyraźnie. Nie będzie
już głupi zwany szlachetnym, ani krętacz mieniony wielmożnym.”

15. MESJASZ JEZUS POWRÓCI OSOBIŚCIE I W WIDZIALNY SPOSÓB, BY WYPEŁNIĆ OBIETNICE
DANE PRZEZ BOGA. TO JEST PRAWDZIWĄ NADZIEJĄ WIERZĄCYCH.
Dzieje Ap. „I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,
1,11
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba».”
Dzieje Ap. „(...) aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi
3,20-21
zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział
Bóg przez usta swoich świętych proroków.”
Mateusza
25,31-32

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody (...)”

1 Tesalon.
4,16-17

„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz
z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób
zawsze będziemy z Panem.”

Słowa „w powietrze, na obłoki” oznaczają sposób przemieszczenia wiernych. nie określają jednak
miejsca spotkania. O tym mówią inne fragmenty Pisma:
Psalmy
68,18-19

„Rydwanów Bożych jest tysiące tysięcy: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
Wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet
opornych - do Twej siedziby, Panie!”

Wersety 18 i 19 przywołane są w liście do Efezjan 4,8 w odniesieniu do Jezusa, co oznacza, że to
Jezus jest panem, który przebywa wśród swoich świętych na Syjonie. Tak więc miejsce stanowienia
prawa jest również miejscem sądu na ludźmi. Tu znajduje się tron sędziowski Jezusa. Stąd Jezus
wraz z wybranymi świętymi Edomu i Bosry wkroczy do ziemi świętej.
Habakuka
3,3-4

„Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa,
a ziemia pełna jest Jego chwały. Wspaniałość Jego podobna do światła, promienie
z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta moc Jego.”

Izajasza
63,1

„Któż to jest Ten, który przybywa z Edomu, z Bosry idzie w szatach szkarłatnych?
Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą? - To Ja jestem
tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu.”

24

16. KRÓLESTWO BOŻE, OKREŚLANE RÓWNIEŻ JAKO KRÓLESTWO NIEBIAŃSKIE, JEST
DZIEDZICTWEM WSZYSTKICH WIERZĄCYCH POWOŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM EWANGELII.
Królestwo Boże jest nieraz określane jako Królestwo Niebiańskie, ponieważ ma ono swoje korzenie
w niebie. Słowo „niebiańskie” nie wskazuje, że jest to królestwo w niebiosach, a raczej, że jest to
królestwo pochodzące z niebios. Dlatego Jezus uczył, by modlić się: „Niech przyjdzie królestwo
Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.“ Ujmując krótko: zasady
obowiązujące w niebie mają obowiązywać na ziemi, gdy zostanie ustanowione Królestwo Boże.
Daniela
7,27

„A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty
Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły
wszystkie moce i będą Mu uległe.”

Objawienie „I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
11,15
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków».”
Objawienie „I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi:
21,3
i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI".”
Mateusza
25,34

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”

Łukasza
12,32

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.”

1 Tesalon.
2,12

„Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci,
abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa
i chwały.”

Mateusza
8,11

„Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu
z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.”

17. PANOWANIE JEZUSA I JEGO ŚWIĘTYCH BĘDZIE TRWAĆ TYSIĄC LAT.
Jezus razem ze swymi braćmi będzie sprawował sprawiedliwe rządy wśród śmiertelnych ludzi.
Wszyscy bez wyjątku zostaną zapoznani z prawdą o Bogu i jego sprawiedliwych zasadach. Tak
przygotowane zostaną wielkie żniwa i zaludni się cała Ziemia.
Objawienie „I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia 20,4-6
i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy
pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani
na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych,
aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony
i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy
śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc
lat.”
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Izajasza
2,3

„mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga
Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo
Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem».”

Micheasza „Pójdą liczne narody i powiedzą: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu
4,2
Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami»,
bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem.”
Psalmy
87,3-6

„Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże! Wymienię Rahab i Babel wśród
tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: «Ten [i ten] się tam
urodził». O Syjonie zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził, a Najwyższy
sam go umacnia». Pan spisując wylicza narody: «Ten się tam urodził».”

Pod koniec tysiąca lat wszystkie ludy ziemi poddani zostaną próbie. Otrzymają oni na nowo
władzę. Doprowadzi ona do szeroko zakrojonego buntu narodów przeciwko Chrystusowi i jego
rządom. Sąd boży zniszczy wszystkich, którzy będą w nim uczestniczyć. Ogień zstąpi z nieba
i pochłonie ich.
Objawienie „A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.
20,7-9
I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich
zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi
i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba
i pochłonął ich.”
Po tym wszystkim nastąpi ostateczny są, przed który zostaną powołani wskrzeszeni umarli
i wszyscy żyjący jeszcze, śmiertelni ludzie. Wszyscy zapisani w bożej księdze życia dostąpią
nieśmiertelności. Kto się tam nie będzie znajdował poniesie drugą śmierć, tzn. zostanie na wieki
unicestwiony.
Objawienie „I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi.
20,12-15
I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co
w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli,
i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony
według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest
śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.”
Zbawieni obejmą w wieczne posiadanie doskonałą ziemię. Tak zostanie dopełnione zbawcze dzieło
Jezusa, który całą swoją władzę przekaże Ojcu a ten bezpośrednio po tym się wszystkim objawi.
1 Mojżesza „Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego
13,14-15
miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten
kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze.”
Galatów
3,29

„Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie
z obietnicą - dziedzicami.”

Objawienie „Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.”
21,7
26

Hebr.
11,9-10

„Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał
bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem
i budowniczym jest sam Bóg.”

1 Koryn.
15,23-24

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do
Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże
królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.”

1 Koryn.
15,28

„A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu,
który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”

18. WYBAWIENIE ŚWIATA Z OBECNEGO STANU BEZPRAWIA I WYUZDANIA Z MIŁOŚCI ORAZ
USTANOWIENIE KRÓLESTWA BOŻEGO TO DZIEŁO, KTÓREGO NIE DOKONAMY SAMI. MOŻEMY
LUDZI DO NIEGO JEDYNIE PRZYGOTOWAĆ PRZEZ GŁOSZENIE EWANGELII. DOKONAĆ TEGO
MOŻE JEDYNIE MESJASZ JEZUS, KTÓRY POWRÓCI NA ZIEMIĘ.
Łukasza
19,12-13

„Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby
uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług
swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę".”

Marka
16,15-16

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony”.”

Mateusza
24,14

„A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”

Dzieje Ap. „Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»
1,6-8
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».”
Mateusza
13,47-50

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy,
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą
aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów.“

Hebr.
11,39-40

„A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali
przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby
oni doszli do doskonałości bez nas.”

Mateusza
25,31-32

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów.”
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II.
NIE MA INNEGO BOGA POZA JAHWE,
A JEZUS JEST JEGO MESJASZEM
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19. IMIĘ BOGA MÓWI O JEGO ZAMIERZENIU I MA CHARAKTER PROROCZY.
Gdy na bożej górze Horeb Mojżesz został powołany by wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, rzekł on
do Boga:
2 Mojżesza „Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych
3,13-15
posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam
powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM».
I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej
Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: "JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki
i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”
Niektóre przekłady Biblii, np. tłumaczenie Luthra i Biblia Gdańska oddaje imię Boga jako „Jestem,
który Będę” w skrócie „Będę”. W takim sformułowaniu znajdujemy wyraźne odniesienie do
przyszłości. Jahwe gwarantuje swoim imieniem, że wypełnią się wszystkie jego obietnice.
Znaczenie swojego imienia Bóg objaśnił przez usta proroka Izajasza. Wyjaśnia on, że wszystkie
rzeczy, które zaplanował i zapowiedział, się wypełnią. Dalej wyjaśnia, że jest jedynym Bogiem
istniejącym, potężnym i aktywnym w działaniu.
Izajasza
43,10-13

„Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których
wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja
istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem
i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi wyrocznia Pana - że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się
nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?»”

Bogowie pogan nie istnieją. Żaden z nich nie przepowiedział przyszłych wydarzeń i nie
doprowadził do spełnienia się swoich obietnic, czym potwierdziłby swoje istnienie. O nich czytamy
w psalmie, że są nicością:
Psalmy
115:4-8

„Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; oczy mają,
ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają
ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu.
Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.”

„Do nich są podobni ci, którzy je robią”. Podobnie, jak ograniczone umysły tych, którzy je
wymyślili, ograniczone są również możliwości tych wymyślonych bożków. Zamieszkują jakieś
niebiosa, tak, jak wyobrażali je sobie ich twórcy. Nie wiedzą nic o pięknie i ogromie wszechświata
i nie mają władzy nad kosmosem.
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Jahwe jest stwórcą i panem tych gwiezdnych światów, o czym sam informuje człowieka.
Zamieszkuje i włada w niebiosach. Ustami proroka Izajasza pyta:
Izajasza
40,21-26

„Czyż nie wiecie? Czyście nie słyszeli? Czyż wam od początku [tego] nie głoszono?
Nie pojęliście, [kto jest Stwórcą] fundamentów świata? Ten, co tronuje nad okręgiem
ziemi, której mieszkańcy są niby szarańcza, Ten, który rozpostarł niebo jak tkaninę
i rozpiął je jak namiot mieszkalny. On wniwecz książąt obraca i unicestwia sędziów
tej ziemi! Zaledwie zostali wszczepieni, zaledwie zostali posiani i szczep ich w ziemi
zapuścił korzenie - gdy On tchnie na nich, wtedy zamierają i niby źdźbło - porywa
ich wicher! "Do kogo przeto mnie przyrównacie, jak bym miał być doń podobny?" pyta [Bóg] Święty. Wznieście oczy swe w górę i rozejrzyjcie się: Kto to stworzył?
Ten, co wyprowadza huf [gwiazd] w [takiej] liczbie i każdą po imieniu nazywa. A
spod ogromu Potęgi i Siły wszechmocnej nikt się nie wyłamie!”

Job zastanawia się:
Joba
38,31-33

„Czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona? Czy wypuścisz o czasie
Gwiazdę Poranną? I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi? Czy znane ci prawa
niebios, czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?”

W Psalmie 139 Dawid mówi o wszechobecności i bliskości Boga i jego nieograniczonej wiedzy,
o tym że Bóg zna również jego myśli, zanim się pojawią w jego umyśle, wie, co go spotka, zanim
to się zdarzy.
Paweł takimi słowami głosił Boga Ateńczykom:
Dzieje Ap. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie
17,24-28
mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk
ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech,
i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby
zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich
zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo
w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy
się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem
z Jego rodu".”
Nawet, gdybyśmy zamieszkiwali jakąś planetę Drogi Mlecznej oddaloną pięćset milionów lat
świetlnych od Ziemi, Jahwe byłby tam, niezmienny i wszechobecny.
Pan wszechświata ma pewien zamiar związany z planetą Ziemią i zamieszkującymi ją ludźmi, który
wyjawił przez swoich proroków, swoisty plan postępowania, nieodrębnie związany z objawionym
ludziom imieniem „Będę”. Tylko ci, którzy znają i rozumieją zamiar uczynienia ludzi i zamieszkiwanej przez nich Ziemi doskonałymi, znają imię Boga, tak jak zna je Mesjasz Jezus. O nim
czytamy:
Psalmy
„Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.”
91,14 (BW)
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Ponieważ imię Boga zawiera w sobie swoisty plan uczynienia całego stworzenia doskonałym, jest
ono jednocześnie obietnicą. „Będę” znaczy, że Bóg będzie w swych stu czterdziestu czterech
tysiącach świętych, którzy noszą jego imię.
Objawienie „Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści
14,1
cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.”
Każdy z tych zbawionych będzie mógł o sobie powiedzieć: „Będę”. Najdoskonalszym objawieniem
„Będę” jest Jezus. Jako syn Boga nosi on jego imię i reprezentuje go.
Jeremiasza „Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje,
9,23
iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi
- w tym to mam upodobanie» - wyrocznia Pana.”
Ezechiela „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja
38,23 (BP) jestem Jahwe.”
20. JEST TYLKO JEDEN BÓG. TO BÓG ABRAHAMA, IZAAKA I JAKUBA, BÓG IZRAELA, KTÓRY
STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ WRAZ ZE WSZYSTKIM, CO NA NIEJ JEST. BÓG WYPEŁNIA CAŁY
WSZECHŚWIAT, W KTÓRYM MY ŻYJEMY I JESTEŚMY. ON OBJAWIŁ SIĘ W SWOIM DZIELE
STWÓRCZYM, W SWOIM SŁOWIE I W HISTORII ŚWIATA JAKO BÓG ŻYWY.
5 Mojżesza „Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!”
6,4 (BP)
Marka
12,29

„Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”

Jana
17,3

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”

1 Tymot.
2,5

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek,
Chrystus Jezus,”

1 Koryn.
8,5-6

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich
bogów i panów - dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko
pochodzi i dla którego my istniejemy, (...)”

21. BÓG JEST WSZECHWIEDZĄCY I WSZECHOBECNY WE WSZECHŚWIECIE.
Psalmy
139,16

„Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone
zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.”

Psalmy
139,7-10

„Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy
wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym
przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza: tam również Twa ręka
będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica. ”
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1 Królew.
8,27

„Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa
najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.”

Dzieje Ap. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie
17,24-25
mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk
ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech,
i wszystko.”
22. DUCH BOŻY TO TWÓRCZA MOC JAHWE, PRZEZ KTÓRĄ ON WSZYSTKO STWARZA
I PODTRZYMUJE. NIE JEST TO DRUGA CZY TRZECIA OSOBA W BÓSTWIE. BÓG OBJAWIA NAM
SIĘ W SWOIM SŁOWIE DANYM PRZEZ PROROKÓW I PRZEKAZANYM PRZEZ JEGO SYNA, NA
KTÓRYCH SPOCZYWAŁ DUCH BOŻY. RÓWNIEŻ APOSTOŁOWIE PRZEMAWIALI KIEROWANI
DUCHEM ŚWIĘTYM.
1 Mojżesza „Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru
1,2
wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.”
Psalmy
33,6

„Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust
Jego.”

Joba
33,4

„I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło.”

2 Samuela
23,1-2

„Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka
wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela:
«Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku.”

Izajasza
34,16

„Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie: Ani jednego z nich nie zabraknie! - Bo
usta Jego, one rozkazały, i Duch Jego, On je zgromadził.”

Izajasza
11,2

„I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch
wiedzy i bojaźni Pańskiej.”

Izajasza
44,3

„Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję
Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.”

Izajasza
61,1

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą
nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie
jeńcom i więźniom swobodę;”

Ezechiela
11,5

„Wówczas mną owładnął Duch Pański i rzekł do mnie: «Mów: Tak mówi Pan:
W ten sposób powiedzieliście, domu Izraela, a Ja znam sprawy waszej duszy.”

Micheasza „Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa,
3,8
abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi.”
1 Koryn.
3,16

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”

1 Koryn.
12,3-13

„Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie
może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez
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pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania,
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się
Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,
drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden
i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało,
choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne,
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.”
1 Koryn.
2,10-13

„Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest
w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż
myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania
darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni
przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.”

23. DUCH BOŻY W BIBLII JEST NAZYWANY DUCHEM ŚWIĘTYM, GDY DZIAŁA ON KU NASZEMU
WYBAWIENIU.
Psalmy
51,13

„Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!”

Łukasza
1,35

„Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Łukasza
1,67-70

„Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował,
mówiąc: «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój
i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak
zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków.”

Łukasza
3,22

„i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał
się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».”

Dzieje Ap. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
2,2-4
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”
Marka
13,11

„A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie
mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie
mówić, ale Duch Święty.”

1 Koryn,
6,19

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?”
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Dzieje Ap. „A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego
7,55
po prawicy Boga.”
2 Piotra
1,21

„Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani
Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie.”

24. JEZUS JEST MESJASZEM, NASIENIEM NIEWIASTY, ZAPOWIEDZIANYM PRZEZ MOJŻESZA
I PROROKÓW. BYŁ ON WPRAWDZIE WYBRANY JESZCZE PRZEZ STWORZENIEM ŚWIATA,
OBJAWIONY ZOSTAŁ JEDNAK DOPIERO, GDY WYPEŁNIŁ SIĘ CZAS. NIE JEST ON DRUGĄ
OSOBĄ BÓSTWA, LECZ NOWYM STWORZENIEM, OBJAWIENIEM BOGA W CIELE, PONIEWAŻ
MIESZKA W NIM CAŁA PEŁNIA BÓSTWA.
1 Mojżesza „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje
3,15
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».”
1 Piotra
1,20

„On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak
w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.”

Kolosan
2,9

„W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała.”

Izajasza
7,14

„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go
imieniem Emmanuel.”

Łukasza
1,31

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.”

Łukasza
1,35

„Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Jana
1,29-34

„Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie
Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił
Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».”

Jana
5,26-27

„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie
samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem
Człowieczym.”

Jana
5,36-39

„Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do
wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec,
który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu,
ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo
wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie,
że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.”
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Jana
6,68-69
(BW)

„Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga
żywego.”

Łukasza
22,70-71

„Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: «Tak.
Jestem Nim». A oni zawołali: «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami
przecież słyszeliśmy z ust Jego».”

Mateusza
27,54

„Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi
i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».”

Łukasza
24,45-48

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.”

Dzieje Ap. „Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,
2,36
którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».”
25. JEZUS, POCZĘTY ZA PRZYCZYNĄ DUCHA ŚWIĘTEGO I URODZONY PRZEZ MARIĘ, BYŁ
CZŁOWIEKIEM Z KRWI I KOŚCI, WYPRÓBOWANYM WE WSZYSTKIM, JAK INNI LUDZIE.
W PRZECIWIEŃSTWIE DO NICH POZOSTAŁ JEDNAK BEZ GRZECHU.
Psalmy
2,7 (BG)

„Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś
spłodził.”

Łukasza
1,35

„Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Mateusza
1,20

„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”

Hebr.
2,14-18

„Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył
władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie
przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale
przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym
względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga
dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc
doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.”

Hebr.
4,15

„Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo,
z wyjątkiem grzechu.”
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26. JEZUS JEST DRUGIM ADAMEM, POCZĄTKIEM NOWEGO STWORZENIA, PIERWORODNYM
NOWEJ, DOSKONAŁEJ LUDZKOŚCI, DZIECI BOŻYCH W DUCHU. JEGO ZADANIE POLEGA NA
PRZYWRÓCENIU TEGO, CO UTRACIŁ ADAM I NA OSIĄGNIĘCIU DOSKONAŁOŚCI, KTÓRĄ
SYMBOLIZOWAŁO RAJSKIE DRZEWO ŻYCIA.
Rzymian
5,18-19

„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy
staną się sprawiedliwymi.”

1 Koryn.
15,21-22

„Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona
się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni,”

Rzymian
8,29

„Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali
na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.”

Objawienie „Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i praw3,14
domówny, Początek stworzenia Bożego:”
Dzieje Ap. „(...) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co
3,21
od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.”
Filipian
2,6-11

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich
i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku
chwale Boga Ojca.”

Hebr.
10,14

„Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.”

Hebr.
5,8-9

„A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy
wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy
Go słuchają,”

27. PRZEZ SWOJE POSŁUSZEŃSTWO I ŚMIERĆ JEZUS UMOŻLIWIŁ WSZYSTKIM, KTÓRZY PODDAJĄ
SIĘ WOLI BOGA I POŚWIADCZĄ TO POPRZEZ CHRZEST, UZYSKANIE ŻYCIA WIECZNEGO.
Kolosan
1,12-23

„Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest
obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty
widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim
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i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we
wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez
Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. I was, którzy byliście
niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe
czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was
wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali
w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla]
Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod
niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.”
Kolosan
2,10-14

„bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności
i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe
obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem
z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę
w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków
i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia.
Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To
właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do
krzyża.”

Rzymian
5,18-19

„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy
staną się sprawiedliwymi.”

Jana
20,31

„Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.”

1 Jana
5,13

„O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli,
że macie życie wieczne.”

Jana
6,40

„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał
życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».”

Galatów
3,26-27

„Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa.”

Rzymian
10,9

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.”

28. BÓG WSKRZESIŁ JEZUSA Z MARTWYCH I PODAROWAŁ MU UWIELBIONE, NIE PODLEGAJĄCE
SKAŻENIU I NIEŚMIERTELNE CIAŁO. W TYM DUCHOWYM CIELE JEZUS UKAZYWAŁ SIĘ PO
ZMARTWYCHWSTANIU SWOIM UCZNIOM.
Psalmy
„Nie wydasz mnie bowiem Szeolowi, nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał
16,10 (BP) skażenia.”
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Dzieje Ap. „Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został
2,29-36
pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako
prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na
jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że
ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie
Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na
prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami
widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: Rzekł Pan do
Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem
stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego
Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».”
Filipian
2,9-11

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich
i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku
chwale Boga Ojca.”

Dzieje Ap. „dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez
17,31
Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich
przez wskrzeszenie Go z martwych».”
1 Koryn.
15,42-45

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje
zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest
ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy
człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.”

Łukasza
24,36-45

„A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł
do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął
i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem
do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły,
aby rozumieli Pisma,”

29. CZTERDZIEŚCI DNI PO SWOIM ZMARTWYCHWSTANIU JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA, BY
JAKO ARCYKAPŁAN PANOWAĆ NAD SWOIM LUDEM, KTÓRY OJCIEC POWIERZYŁ MU JAKO
DOBREMU PASTERZOWI. JEZUS POWRÓCI NA ZIEMIĘ, BY USTANOWIĆ TU KRÓLESTWO BOŻE.
Dzieje Ap. „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
1,9-11
oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili
do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak
samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».”
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Hebr.
4,14

„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.”

Hebr.
7,24

„Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.”

Jana
10,27-29

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.”

Jana
10,11

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.”

Dzieje Ap. „aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza,
3,20-21
Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy,
co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.”
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III.
CHRZEST
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30. CHRZEST JEST CZYNEM, POPRZEZ KTÓRY POŚWIADCZAMY NASZĄ WIARĘ W JEDYNEGO,
ŻYWEGO BOGA I JEGO OBIETNICE ORAZ W MESJASZA JEZUSA. JEST ON RÓWNIEŻ AKTEM
PODDANIA SIĘ WOLI BOGA.
Zanim nastąpi chrzest konieczne jest przyjęcie wiary w Dobrą Nowinę o Mesjańskim Królestwie
Boga i jego Mesjasza Jezusa oraz osobista decyzja kandydata do chrztu o współuczestnictwie
w Nowym Przymierzu z Bogiem i Chrystusem. Udzielanie chrztu małym dzieciom, które nie mogą
świadomie przyjąć wiary, jest zatem bezużyteczne i nieskuteczne.
Mateusza
3,15-17

„Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast
wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».”

Jana
3,5

„Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.”

Marka
16,15-16

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.”

Dzieje Ap. „Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego
2,41
dnia około trzech tysięcy dusz.”
Dzieje Ap. „Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię
10,43-48
otrzymuje odpuszczenie grzechów». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także
na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się
Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo
jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby
zabawił jeszcze kilka dni.”
Efezjan
5,26

„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo,”

Tytusa
3,5

„nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia
swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.”

Dzieje Ap. „Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając,
8,37-38
rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli
obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.”
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31. WARUNKI, KTÓRE TRZEBA SPEŁNIĆ, BY PRZYJĄĆ CHRZEST, SĄ OPISANE W BIBLII.
„Chrzest” to polski odpowiednik greckiego słowa „baptizein”, które znaczy dosłownie „zanurzyć,
pogrzebać w wodzie”. Biblia zna tylko jeden sposób chrzczenia poprzez całkowite zanurzenie.
Chrzest jest symbolem pogrzebania. Według Pisma na chrzest składają się dwa podstawowe
elementy:
a. Wiara kandydata do chrztu w Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i w Mesjasza Jezusa;
b. Gotowość kandydata do zawarcia przymierza z Bogiem i Jezusem, któremu towarzyszy przejęcie
odpowiedzialności przed Bogiem za swoje czyny, wyrażona w formie wyznania jedynemu
prawdziwemu Bogu Jahwe woli przyjęcia chrztu w imię Jezusa.
Dzieje Ap. „Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu
8,12-16
Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest.
Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie
Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy
Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali
do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię
Pana Jezusa.”
Dzieje Ap. „Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.”
19,5
Kolosan
2,12

„jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.”

Rzymian
6,3-4

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający
w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”

32. PRZYJĘCIE CHRZTU W SPOSÓB OPISANY W BIBLII JEST NIEODZOWNĄ KONIECZNOŚCIĄ.
Poprzez chrzest w imię Jezusa staniemy się członkami jego ciała, będziemy w nim oraz będziemy
mieć udział udział w pojednaniu z Bogiem i zbawieniu, które dokonało się przez Jezusa. Od
urodzenia podlegamy bowiem śmierci będącej skutkiem grzechu.
1 Koryn.
15,22

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.”

Jana
3,5

„Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.”

Galatów
3,27

„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa.”

1 Koryn.
12,27

„Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.“
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1 Koryn.
6,15

„Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? (...)”

Kolosan
2,12-14

„jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na
skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim
przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny
obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął
z drogi, przygwoździwszy do krzyża.”
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IV.
NATURA CZŁOWIEKA
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33. CZŁOWIEK JEST STWORZENIEM UCZYNIONYM Z PROCHU ZIEMI.
1 Mojżesza „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
2,7
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.”
1 Mojżesza „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie
3,19
wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się
obrócisz!”
1 Mojżesza „Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został
3,23
wzięty.”
Joba
33,6

„Tylem, co ty, wart u Boga. I jam jest z gliny zrobiony.”

Psalmy
103,14

„Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.”

1 Mojżesza „Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie,
18:27
choć jestem pyłem i prochem.”
Joba
10,9

„Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny: i chcesz obrócić mnie w proch?”

1 Piotra
1,24

„Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła,
a kwiat jej opadł.”

Kaznodziei „Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka
3,19-20
śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. (...). Wszystko idzie na
jedno miejsce: powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca.”
Psalmy
104,29

„Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marnieją
i powracają do swojego prochu.”

Jana
3,31

„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do
ziemi i po ziemsku przemawia. (...)”

1 Koryn.
15,47-48

„Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski,
tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.”

34. SŁOWO BOŻE NAUCZA, ŻE Z POWODU NIEPOSŁUSZEŃSTWA ADAMA WOBEC ZAKAZU
WYDANEGO PRZEZ BOGA, WSZYSTKICH JEGO POTOMKÓW SPOTYKA KARA, KTÓRĄ JEST
ŚMIERĆ.
1 Mojżesza „Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś
3,17-19
z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej
pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. (...) W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś
wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»”
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Rzymian
5,12

„Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli...”

Rzymian
6,23

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, (...).”

1 Koryn.
15,22

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.”

35. CZŁOWIEK JEST JEDNOŚCIĄ CIAŁA, DUSZY I DUCHA. ŻADNA Z TYCH SKŁADOWYCH NIE MOŻE
UNIKNĄĆ KARY, JAKĄ JEST ŚMIERĆ.
1 Tesalon.
5,23

„Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz,
dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa
Chrystusa.”

Izajasza
38,16-20

„Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, wśród nich dopełni się życie ducha mego.
Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś! Oto na zdrowie zamienił mi gorycz. Ty
zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie
moje grzechy. Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie; nie ci
oglądają się na Twoją wierność, którzy w dół zstępują. Żywy, żywy Cię tylko
wysławia, tak jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom rozgłasza Twoją wierność. Pan mnie
zachowuje! Więc grać będziemy me pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego
życia w świątyni Pańskiej.”

Psalmy
6,6

„bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu?”

Psalmy
30,10

„Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czyż proch Cię będzie
wysławiał albo rozgłaszał Twą wierność?”

Psalmy
146,4

„Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego
zamiary.”

Kaznodziei „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też
9,5-6
więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich
miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość - już dawno zanikły, i już
nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod
słońcem.”
Kaznodziei „Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma
9,10
żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego
ty zdążasz.”
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36. SŁOWEM „DUSZA” PISMO ŚWIĘTE OKREŚLA WSZYSTKIE ISTOTY ŻYWE, W WIĘKSZOŚCI
PRZYPADKÓW OKREŚLA ONO ŻYCIE CZŁOWIEKA JAKO ISTOTY FIZYCZNEJ.
1 Mojżesza „A Ja, oto Ja stanowię przymierze moje z wami, i z nasieniem waszem po was.
9,9-10(BG) I z każdą duszą żywiącą, która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w każdem
zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego
zwierzęcia na ziemi.”
1 Mojżesza „Że wspomnę na przymierze moje, które jest między mną i między wami, i między
9,15 (BG) każdą duszą żywiącą w każdem ciele; i nie będą więcej wody na potop, ku
wytraceniu wszelkiego ciała.”
5 Mojżesza „Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś (w tekście oryginalnym występuje tu
24,7
słowo słowo hebrajskie „nephesh”, które dosłownie znaczy „dusza”) ze swych braci,
z Izraelitów - czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda - taki
złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie.”
Psalmy
35,7 (BG)

„Albowiem bez przyczyny zastawili na mię w dole sieci swoje, i bez przyczyny
ukopali dół duszy mojej.”

Psalmy
7,3 (BG)

„By snać duszy mojej nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją
wybawił.”

Przysłów
28,17

„Gdy człowiek zmazany krwią ludzką (w tekście oryginalnym występuje tu słowo
słowo hebrajskie „nephesh”, które dosłownie znaczy „dusza”) ucieka aż do grobu niech go nie wstrzymują!”

Ezechiela
18,4 (BG)

„Oto dusze wszystkie moje są, (...); dusza, która grzeszy, ta umrze.”

Łukasza
12,19-20
(BW)

„I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat;
odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy
twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?”

37. SŁOWO „DUCH” W BIBLII ODNOSZĄCE SIĘ DO CZŁOWIEKA OZNACZA TCHNIENIE ŻYCIA LUB
WEWNĘTRZNY ŚWIAT MYŚLI I EMOCJI. DUCH BOŻY JEST WIECZNY, DUCH CZŁOWIEKA
NATOMIAST PRZEMIJA.
Sędziów
„A tak rozszczepił Bóg skałę w Lechy, i wyszły z niej wody, i napił się, i wrócił się
15,19 (BG) duch jego a ożył; (...).”
Kaznodziei „Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka
3,19
śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc
człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością.”
Psalmy
143,7

„Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. (...)”

Psalmy
„Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie
146,4 (BW) zamysły jego.”
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Ezechiela „Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według
13,3 (BW) własnego ducha, chociaż nic nie widzieli!”
Łukasza
„A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście.”
9,55 (BW)
38. WEDŁUG BIBLII JEDYNĄ NADZIEJĄ CZŁOWIEKA JEST ZMARTWYCHWSTANIE UMARŁYCH.
Izajasza
26,19

„Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości
spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie
zmarłych.”

Daniela
12,2-3

„Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.”

Daniela
12,13

„Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu
dni».”

Łukasza
20,37-38

„A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa
"O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».”

Jana
5,28-29

„Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy
spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na
zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie
potępienia.”

Rzymian
8,11

„A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego Ducha.”

1 Koryn.
15,22-23

„I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do
Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.”

1 Tesalon.
4,13-18

„Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają,
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli
w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo
Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy
pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk
trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi
i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw
Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami!”
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39. BIBLIA MÓWI TYLKO O DUSZY ŚMIERTELNEJ. NAUKA O DUSZY NIEŚMIERTELNEJ
NIE JEST POCHODZENIA BIBLIJNEGO.
1 Mojżesza „A nie obrzezany mężczyzna, którego by nie było obrzezane ciało nieobrzezki jego,
17,14 (BG) będzie wytracona dusza ona z ludu swego; albowiem zgwałcił przymierze moje.”
4 Mojżesza „Któż policzy Jakuba jak proch licznego, Któż policzy choćby czwartą część Izraela?
23,10 (BW) Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, Niech mój kres będzie taki jak jego!”
Sędziów
„Zatem rzekł Samson: Niech umrze dusza moja z Filistynami; a gdy się o nie
16,30 (BG) mocno oparł, upadł dom na książęta, i na wszystek lud, który w nim był, i było
umarłych, które on pobił umierając, więcej niż onych, które pobił za żywota swego.”
Joba
„Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników
36,14 (BW) świątynnych.”
Ezechiela
18,4 (BG)

„Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są;
dusza, która grzeszy, ta umrze.”

Ezechiela „Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani
18,20 (BG) ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim
zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie.”
1 Królew.
19,4 (BP)

„Sam zaś udał się na pustynię, na dzień drogi. Przyszedł, usiadł pod jakimś janowcem
i życzył sobie śmierci. Powiedział: - Teraz dość [już tego] Jahwe. Zabierz moją
duszę, bo ja nie jestem lepszy niż moi ojcowie.”

Dzieje Ap. „To przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowem, iż nie została
2,31 (BG) dusza jego w piekle, ani ciało jego widziało skażenia.”
Jakuba
5,19-20

„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił,
niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od
śmierci i zakryje liczne grzechy.”

Objawienie „I wylał wtóry Anioł czaszę swoję na morze, i stało się jakoby krew umarłego,
16,3 (BG) a każda dusza żywa zdechła w morzu.”
1 Tymot.
6,15-16

„Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących
i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość
niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć
i moc wiekuista! Amen.”
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V.
PRAWDZIWA BIBLIJNA NAUKA
O NIEŚMIERTELNOŚCI
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40. POPULARNA LUDOWA PRAWDA WIARY GŁOSI, ŻE KAŻDY CZŁOWIEK POSIADA WRODZONĄ
NIEŚMIERTELNĄ DUSZĘ. BIBLIA NATOMIAST NAUCZA, ŻE ŻYCIE WIECZNE MOŻNA OSIĄGNĄĆ
WYŁĄCZNIE POPRZEZ WIARĘ I POSŁUSZEŃSTWO WOBEC NAUK BIBLIJNYCH. LUDZIE NIE
POSIADAJĄ NIEŚMIERTELNOŚCI, JEST ONA IM JEDYNIE OBIECANA.
1 Jana
2,25

„A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.”

Tytusa
1,2

„w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg.”

Tytusa
3,7

„abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego.”

Jana
3,36

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia,
lecz grozi mu gniew Boży».”

1 Jana
5,11-12

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego
Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.”

Łukasza
20,35-36

„Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (...)”

Jana
3,16

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Jakuba
1,12

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie,
otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.”

1 Jana
2,17

„Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa
na wieki.”

Rzymian
2,7

„tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne;”

Jana
10,28

„i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki.”

41. ZGODNIE Z NAUKAMI BIBLII NIEŚMIERTELNOŚĆ MOŻNA OSIĄGNĄĆ JEDYNIE POPRZEZ
ZMARTWYCHWSTANIE I PRZEMIENIENIE ŚMIERTELNEGO CIAŁA W CIAŁO DUCHOWE, NIE
PODLEGAJĄCE ŚMIERCI.
Daniela
12,2

„Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie.”

Jana
5,29

„a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy
pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.”

Rzymian
8,11

„A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego Ducha.”
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Jana
6,39-40
6,44

„Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie
stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego,
aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym».”
„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.”

Filipian
3,21

„który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego
ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.”

1 Koryn.
15,51-53

„Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy
odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co
śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.”

42. NIE NIEBO, ALE ZIEMIA JEST WIECZNĄ OJCZYZNĄ DOSKONAŁYCH ŚWIĘTYCH.
Mateusza
5,5

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.”

Objawienie „I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
5,9-10
bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka,
ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą
królować na ziemi».”
Psalmy
115,16

„Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.”

Daniela
7,27

„A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty
Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły
wszystkie moce i będą Mu uległe".”

1 Mojżesza „Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego
13,14-15
miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten
kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze.”
Rzymian
4,13

„Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana
Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.”

Objawienie „I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad
11,15
światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków».”
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43. CZYM JEST PIEKŁO, O KTÓRYM MÓWI BIBLIA?
a. Słowo „piekło” jest bardzo swobodnym przekładem hebrajskiego słowa „scheol” i greckiego
wyrazu „hades”. W językach oryginalnych obydwa oznaczają dół, grób lub królestwo, krainę
umarłych. Tam spoczywają zmarli, zarówno dobrzy, jak i źli ludzie do dnia sądu ostatecznego.
Psalmy
49,15-16

„Do Szeolu są gnani jak owce, pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu, serca prawych
zapanują nad nimi, rano zniknie ich postać, Szeol ich mieszkaniem. Lecz Bóg
wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mię zabierze.”

Psalmy
16,9-10

„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać
z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny
Tobie zaznał grobu.”

Kaznodziei „Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma
9,10
żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty
zdążasz.”
Izajasza
38,18-19

„Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie; nie ci oglądają się na Twoją
wierność, którzy w dół zstępują. Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj.
Ojciec dzieciom rozgłasza Twoją wierność.”

Objawienie „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (tu
1,18 (BW) występuje greckie słowo „hades”).”
b. „Gehenna” - dolina Hinnom to określenie miejsca, gdzie wykonywane będą wyroki wydawane
przez Chrystusa. Większość tłumaczy Biblii przetłumaczyło ten wyraz stosując słowo „piekło”.
Słowo „Gehenna” w Nowym Testamencie to złożenie dwóch hebrajskich słów: „ge”, tzn.
„dolina” i „Hinnom”, które jest nazwiskiem jej właściciela. Dolina Hinnom znajdowała się
w pobliżu Jerozolimy. Było to miejsce, gdzie odstępczy Żydzi ofiarowali żywcem swoje dzieci
Molochowi, Baalowi i bogu słońca jako ofiary całopalne. W tej okolicy ponieśli również karę
wojownicy asyryjscy, ponieważ uciskali oni lud Izraela. Gdy Jezus powróci na ziemie, dolina
Hinnom znów będzie miejscem dokonywania wyroków.
Jeremiasza „I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów
7,31-32
i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl. Dlatego przyjdą dni
- wyrocznia Pana - że nie będzie się już mówić o Tofet lub dolinie Ben-Hinnom, lecz
o Dolinie Mordu; w Tofet będą grzebać zmarłych z braku innego miejsca.”
Jeremiasza „Dlatego przyjdą dni - wyrocznia Pana - że to miejsce nie będzie się już nazywało
19,6
Tofet ani doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu.”
6,11-13
(...) i powiedz im: To mówi Pan Zastępów: Tak samo zniszczę ten naród i to miasto,
jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także
grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie [zmarłych]. Zrobię to
temu miejscu - wyrocznia Pana - i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak
Tofet. (...)”
Izajasza
66,24

„A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Mnie: bo robak ich
nie zginie, i nie zagaśnie ich ogień, i będą oni odrazą dla wszelkiej istoty żyjącej».”
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Malach.
3,19-21

„Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający
krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak
że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie
[swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepczecie grzeszników,
gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę
działał - mówi Pan Zastępów.”

Objawienie „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
21,8
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».”
W podanych poniżej wersetach biblijnych w miejscu słowa „piekło” występuje grecki wyraz
„gehenna” oznaczające miejsce, gdzie spalane były śmieci z całej Jerozolimy. Ogień płonący tam
był wieczny, ponieważ cały czas zwożone były nowe śmieci. Tak też należy rozumieć opisy
w cytowanych niżej wersetach. Spalaniu ulegają jednak tchórze, niewierni, obmierźli, zabójcy,
rozpustnicy, guślarze, bałwochwalcy i kłamcy. Gdy spłonie ostatni z nich, zgaśnie również ogień.
Marka
9,43

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony.”

Mateusza
10,28

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się
raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.”

Mateusza
25,33
25,41

„Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.”
„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”

44. PRZEZNACZENIEM BEZBOŻNYCH JEST ICH OSTATECZNE UNICESTWIENIE.
Joba
20,5-8

„radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę, choć w pysze
chce sięgać po niebo i głową dotykać obłoków. Na zawsze zaginie jak mierzwa,
obecni powiedzą: "A gdzież on?" Jak sen przeminął, nie można go znaleźć - znikł
niby nocne marzenie.”

Psalmy
37,20
37,22
37,38

„Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją,
pójdą z dymem.”
„Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.”
„Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie.”

Psalmy
104,35

„Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! (...)”
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2 Tesalon.
1,7-10

„a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus
z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy
Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą
oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się
godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu
naszemu.”

2 Piotra
2,12-13

„Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę,
wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie
jak one, otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. (...)”

2 Piotra
3,7

„A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na
dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.”

Rzymian
6,20-21

„Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz
wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.“
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VI.
CHRYSTUS SĘDZIA
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45. PO POWROCIE NA ZIEMIĘ JEZUS WSKRZESI Z MARTWYCH NAJPIERW TYCH, KTÓRZY ZAWARLI
Z NIM PRZYMIERZE. CI WRAZ Z POZOSTAŁYMI ŻYJĄCYMI ZOSTANĄ ZGROMADZENI PRZED
JEGO TRONEM. TAM ZDADZĄ SPRAWĘ, JAK ZAWIADYWALI W SWOIM ŻYCIU POWIERZONĄ IM
WIARĄ I JAKIE ŚWIADECTWO DAWALI INNYM.
Daniela
7,13-14

„Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.”

Mateusza
10,32-33

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”

Jana
5,22

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi.”

Dzieje Ap. „dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez
17,31
Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich
przez wskrzeszenie Go z martwych».”
Rzymian
14,10-12

„Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem?
Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na
moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić
będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.”

2 Tymot.
4,1

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo.”

Mateusza
16,27

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.”

Mateusza
24,48-51

„Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", i zacznie bić
swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu,
kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. (...)”

1 Koryn.
3,13-15

„tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się
bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na
fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie
szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.”

Objawienie „Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę.
3,5
I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.”
Objawienie „I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali
11,18
osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją
Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię».”
Objawienie „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka
22,12
jest jego praca.”
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46. CI, KTÓRYCH SĘDZIA JEZUS UZNA ZA SWOJE WIERNE SŁUGI, ZOSTANĄ PRZEMIENIENI
I OTRZYMAJĄ ŻYCIE WIECZNE. POZOSTALI ZOSTANĄ WYDANI NA PASTWĘ DRUGIEJ ŚMIERCI,
KTÓRA OZNACZA OSTATECZNE UNICESTWIENIE.
Mateusza
13,47-49

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy,
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą
aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych.”

Mateusza
25,31-34
25,41

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się
Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”
„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”

Mateusza
25,21
25,30

„Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"”
„A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów".”

Objawienie „A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze
20,5-9
zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga
i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia
swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane;
a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.”
Objawienie „I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi.
20,12
I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co
20,14-15
w księgach zapisano, według ich czynów.”
„A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro
ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora
ognia.”
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VII.
BIBLIJNY DIABEŁ
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47. OKREŚLENIE „DIABEŁ” JEST POLSKIM TŁUMACZENIEM HEBRAJSKIEGO SŁOWA ”SATAN”
I GRECKICH SŁÓW „DIABOLOS” ORAZ „DAIMONION”.
Słowa te znaczą „oskarżyciel przed sądem”, „oszczerca”, „przeciwnik”, „wróg”. W niektórych
sytuacjach sam Bóg jest szatanem, tzn. przeciwnikiem Izraela (porównaj 1 Kronik 21,1
i 2 Samuela24,1). Ogólnie jako szatan lub diabeł określani są ludzie, rzeczy lub okoliczności, które
w swojej istocie lub w działaniu są przeciwne zamiarom, woli i celom Boga.
Piotr, podobnie jak Judasz, został nazwany szatanem, ponieważ chciał sprzeciwić się woli Boga, wg
której Jezus miał ponieść śmierć na krzyżu. Kierując się pojmowaniem ludzkim i miłością do
Mistrza chciał tylko dobra. Ale jak miałoby się wtedy wypełnić to, co mówi Pismo? Jezus tak
uzasadnia swoje upomnienie: „Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».” (Mateusza 16,23)
W Biblii odnajdujemy opis wyraźnie spolaryzowanego świata, nie ma w nim potrzeby istnienia
jakiejś trzeciej siły, która usiłuje poszerzać swoją strefę wpływów. Czytamy w nie o Niebie i Ziemi,
świetle i ciemności, zasiewaniu i żniwach, mrozie i upale, zimie i lecie, dniu i nocy, dobrym i złym,
życiu i śmierci. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek,
Chrystus Jezus.” (1 Tymoteusza 2,5). Człowiek będący potomkiem Adama, który usiłuje uwolnić
się spod panowania Boga i którego cele i działania nie są zgodne z zamierzeniem Boga, jest
jedynym bożym przeciwnikiem.
Celem przyjścia Jezusa na Ziemię było i jest przyprowadzenie zbuntowanych ludzi do Boga
i uczynienie ich jemu posłusznymi. „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”
(1 Jana 3,8), tzn. by nawoływać do czynienia pokuty oraz by pokonać dzieła ludzi będących
potomkami Adama. W Liście do Hebrajczyków 2,14 czytamy: „Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we
krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć
pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła.”
Śmierć panuje dzięki grzechowi, a grzech jest nieposłuszeństwem wobec przykazań Boga.
Nieposłuszny człowiek jest również przeciwnikiem Boga. Jezus posiadał również tą skłonną do
nieposłuszności naturę ludzką. Jednak dzięki bezwzględnemu posłuszeństwu pokonał on przez
swoją śmierć pożądliwości ciała. Cóż innego przezwyciężył Jezus, jeżeli nie skłonność do czynienia
zła, które mieszkała w jego ludzkim ciele? W Liście do Hebrajczyków 4,15 czytamy przecież: „Nie
takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.”
O misji Jezusa i jego śmierci na krzyżu czytamy w Biblii między innymi następujące słowa:
Rzymian 8,3:
„(...) On to zesłał Syna swego w ciele
podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia]
grzechu wydał w tym ciele wyrok
potępiający grzech.“

1 Mojżesza 3,15:
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie
i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę».“

Jana 1,29:
„Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku
niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata.”

1 Jana 3,8:
„(...) Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć
dzieła diabła.”
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Hebrajczyków 9,26:
„(...) ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego
siebie.”

Hebrajczyków 2,14:
„On także bez żadnej różnicy stał się ich
uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego,
który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest
diabła.”

Rzymian 6,6:
„To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego
ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli
w niewoli grzechu.”

Jana 12,31:
„Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony.”

1 Piotra 2,24:
„On sam, w swoim ciele poniósł nasze
grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów,(...)”

Jana 3,14:
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

Galatów 5,24:
„A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.”

Jakuba 4,7:
„Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.”

Kolosan 2,11:
„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z
ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,
polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała
grzesznego.”

Dzieje Ap. 26,18:
„abyś otworzył im oczy i odwrócił od
ciemności do światła, od władzy szatana do
Boga.(...)”

Galatów 6,14:
„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał
chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla
świata.”

Łukasza 10,18:
„Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana,
spadającego z nieba jak błyskawica.”

Zestawienie tych wersetów ukazuje wyraźnie, że grzech w ciele, pożądliwości ciała i natura
odziedziczona po Adamie to to samo co wąż, diabeł i szatan.
48. DIABEŁ I SZATAN JEST RÓWNIEŻ KUSICIELEM.
Także tutaj szatan jest tożsamy z grzeszną naturą człowieka, pożądliwością w ciele. W Liście do
Jakuba 1,14-15 czytamy: ”To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie
pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.”. Paweł potwierdził ten związek przyczynowo skutkowy w Liście do Rzymian 7,7-8: „(...) Nie wiedziałbym
bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj! Z przykazania tego czerpiąc
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podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie
śmierci.” Potwierdza to też 1 List do Koryntian 15,56 (BP): „Żądłem śmierci jest grzech, a siłą
grzechu jest prawo.” Przeciwnikiem (diabłem, szatanem) jest jednak zawsze nieposłuszny
człowiek, łamiący prawo boże i podążający za własnymi pragnieniami. „Wszystko bowiem, co
jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od
Ojca, lecz od świata.” (1 Jana 2,16).
Społeczeństwa współczesnego świata są dobitnym przykładem przeciwników Boga. Ich dążenie do
władzy doprowadziło niemalże do zniszczenia całego stworzenia i zakwestionowania zamierzenia
Boga, by uczynić Ziemię doskonałą. Albert Einstein stwierdził kiedyś: „Jeżeli wasz Chrystus nie
przyjdzie za niedługo, planeta ta ulegnie zniszczeniu”. Mesjasz Jezus jednak powróci i to
w towarzystwie tysięcy aniołów by zakuć w kajdany diabła ludzkiej tyranii. „On będzie
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się
więcej zaprawiać do wojny.” (Izajasza 2,4)
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49. CZEMU TAK WIELU BŁĄDZI MIMO TEGO, ŻE CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST TAK POWSZECHNE,
A BIBLIA ZOSTAŁA PRZETŁUMACZONA NIEMALŻE NA WSZYSTKIE JĘZYKI ŚWIATA?
Stan taki zapowiadają następujące słowa:
Mateusza
7,13-14

„Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga,
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże
ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich,
którzy ją znajdują!”

Mateusza
22,14

„Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».”

Mateusza
13,13-15

„Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich
przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie,
a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe
zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie
rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.”

Mateusza
7,21-23

„Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi
w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie
wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów
mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie
ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"”

Łukasza
12,32

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo.“

50. ODSTĘPSTWO WIĘKSZOŚCI LUDZI I PORZUCENIE PRAWDY ZOSTAŁO ZAPOWIEDZIANE.
2 Tymot.
4,3-4

„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według
własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym
opowiadaniom.“

Dzieje Ap. „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając
20,29-30
stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.”
2 Piotra
2,1-2

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą
fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni
Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za
ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami.”

Łukasza
18,6-8

„I Pan dodał: (...). Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?»”
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Prawdą, o której piszemy jest objawienie Boga w jego dziele stwórczym, w Słowie Bożym, poprzez
swojego Syna i Ducha. Jezus po to się urodził i przyszedł na świat, by dać świadectwo tej prawdzie.
Duś Święty został dany apostołom w dniu pięćdziesiątnicy, by ich kierować ku pełnej prawdzie.
Mieli oni w pełni rozumieć misję Jezusa. Nie wystarczy tą prawdę jedynie znać. Biblia mówi, że
trzeba ją rozpoznać, uwierzyć w nią i zgodnie z nią żyć. Nasz wybór pomiędzy prawdą a błądzeniem jest równoznaczny z wyborem życia albo śmierci. Dlatego też Jezus napomina:
Mateusza
7,24

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.”

Jana
8,32

„i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».”

Jakuba
1,18

„Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami
Jego stworzeń.”

Jakuba
5,19-20

„Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił,
niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od
śmierci i zakryje liczne grzechy.”

Jana
18,37

„Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus:
«Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».”
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5 Mojżesza
5 Mojżesza
5 Mojżesza
5 Mojżesza
5 Mojżesza

31
47
7
9
8
8

6,4 (BP)
24,7
27,9
29,21-28
32,15-21
33,5 (BW)

Sędziów 15,19 (BG)
Sędziów 16,30 (BG)

32
45
18
34
60
45
45
45
47
47
18
20
23
26
52
18
19
18
49
19
45
12
20
20
21
21
21

1 Samuela 8,7
1 Samuela 12,12

8
8

2 Samuela 7,12-16
2 Samuela 23,1-2

17
32

1 Królew. 8,27
1 Królew. 11,13
1 Królew. 19,4 (BP)

32
11
49

1 Kronik 21,18-26
1 Kronik 22,1
1 Kronik 28,5

12
12
8

2 Kronik 3,1
2 Kronik 9,8
2 Kronik 13,8
2 Kronik 36,11-21

12
8
8
10

Joba
Joba
Joba
Joba
Joba
Joba

45
54
32
45
49
30

10,9
20,5-8
33,4
33,6
36,14 (BW)
38,31-33

Psalmy 2,7 (BG)
Psalmy 2,8-9
Psalmy 6,6
Psalmy 7,3 (BG)
Psalmy 16,9-10
Psalmy 16,10 (BP)
Psalmy 30,10
Psalmy 33,6
Psalmy 35,7 (BG)
Psalmy 37,20
Psalmy 37,22
Psalmy 37,38
Psalmy 49,15-16
Psalmy 51,13
Psalmy 67,5
Psalmy 67,5
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47
49

35
7
46
47
53
37
46
32
47
54
54
54
53
33
20
23

Psalmy 68,18-19
Psalmy 72,8-12
Psalmy 87,2-6
Psalmy 87,3-6
Psalmy 89,36-37
Psalmy 91,14 (BW)
Psalmy 96,10-13
Psalmy 103,14
Psalmy 104,29
Psalmy 104,35
Psalmy 115:4-8
Psalmy 115,16
Psalmy 132,11
Psalmy 139
Psalmy 139,7-10
Psalmy 139,16
Psalmy 143,7
Psalmy 146,4
Psalmy 146,4 (BW)

24
18
16
26
17
30
18
45
45
54
29
52
17
30
31
31
47
46
47

Kaznodziei 3,19
Kaznodziei 3,19-20
Kaznodziei 9,5-6
Kaznodziei 9,10
Kaznodziei 9,10

47
45
46
46
53

Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza

7
23
26
15
62
34
32
18
20
7
48
24
32
46
53
30
29
32
7
17
20
23
23
32
13
13

2,2-4
2,2-4
2,3
2,3-4
2,4
7,14
11,2
19,24-25
19,25
25,7-9
26,19
32,1-5
34,16
38,16-20
38,18-19
40,21-26
43,10-13
44,3
49,6
49,6
49,6
49,6
51,3
61,1
62,6-7
62,7

Izajasza
Izajasza
Izajasza
Izajasza

63,1
65,18
66,20
66,24

Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Ezechiela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Daniela
Joela
Joela
Joela
Joela

71

24
13
14
53

3,17
4,2
6,11-13
7,31-32
9,23
19,6
31,38-40
33,14-15

15
20
53
53
31
53
13
20

11,5
13,3 (BW)
18,4 (BG)
18,4 (BG)
18,20 (BG)
34,23-24
36,34-36
37,24
37,25
38,23 (BP)

32
48
47
49
49
22
23
22
19
31

2,44
2,44
7,13-14
7,13-14
7,27
7,27
7,27
12,2
12,2-3
12,7
12,13

6
23
6
57
22
25
52
51
48
13
48

2,18
2,21
3,5
4,1-21

23
23
15
13

Amosa 9,11

10

Micheasza
Micheasza
Micheasza
Micheasza
Micheasza
Micheasza

3,8
4,2
4,2-3
4,7-8
4,8
7,20

32
26
10
10
15
22

Habakuka 3,3-4

24

Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza
Zachariasza

1,12-17
8,20-22
8,22
9,10
12,1-11
14,9
14,16-17
14,17-18

12
20
15
23
14
7
15
18

Malach. 3,19-21

54

Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza
Mateusza

35
41
5
11
52
6
5
64
64
65
22
25
5
54
57
64
5
58
27
60
57
22
64
27
57
58
58
24
27
54
58
25
54
58
35

Marka
Marka
Marka
Marka
Marka
Marka
Marka
Marka

1,20
3,15-17
4,23
5,35
5,5
6,10
6,33 (BW)
7,13-14
7,21-23
7,24
8,11
8,11
9,35
10,28
10,32-33
13,13-15
13,19
13,47-49
13,47-50
16,23
16,27
19,28
22,14
24,14
24,48-51
25,21
25,30
25,31-32
25,31-32
25,33
25,31-34
25,34
25,41
25,41
27,54

1,14 (BG)
9,43
11,10
12,29
13,11
15,2
16,15-16
16,15-16

Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Łukasza
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana
Jana

5
54
5
31
33
17
27
41
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1,31
1,32-33
1,32-33
1,32-33
1,35
1,35
1,35
1,67-70
2,38
3,22
4,43
8,1
9,1-2
9,2
9,11
9,55 (BW)
10,18
12,19-20 (BW)
12,32
12,32
13,28
13,28
18,6-8
19,12-13
20,35-36
20,37-38
21,20-24
21,24
22,70-71
24,36-45
24,45-48

1,29
1,29-34
3,5
3,5
3,14
3,16
3,31
3,36
5,22
5,26-27
5,28-29
5,29
5,36-39
6,39-40
6,40
6,44
6,68-69 (BW)
8,32
10,11
10,27-29
10,28
12,31
17,3
18,37
20,31

34
10
17
23
33
34
35
33
11
33
5
5
5
5
5
48
61
47
25
64
6
22
64
27
51
48
10
15
35
38
35
60
34
41
42
61
51
45
51
57
34
48
51
34
52
37
52
35
65
39
39
51
61
31
65
37

Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje
Dzieje

Ap. 1,6
Ap. 1,6-8
Ap. 1,9-11
Ap. 1,11
Ap. 1,11
Ap. 2,2-4
Ap. 2,29-36
Ap. 2,30-36
Ap. 2,31 (BG)
Ap. 2,36
Ap. 2,41
Ap. 3,20-21
Ap. 3,20-21
Ap. 3,21
Ap. 7,5
Ap. 7,55
Ap. 8,12
Ap. 8,12-16
Ap. 8,37-38
Ap. 10,43-48
Ap. 17,24-25
Ap. 17,24-28
Ap. 17,31
Ap. 17,31
Ap. 19,5
Ap. 19,8
Ap. 20,25 (BW)
Ap. 20,29-30
Ap. 26,18
Ap. 28,30-31

1 Koryn. 2,10-13
1 Koryn. 3,13-15
1 Koryn. 3,16
1 Koryn. 6,15
1 Koryn, 6,19
1 Koryn. 8,5-6
1 Koryn. 12,3-13
1 Koryn. 12,27
1 Koryn. 15,21-22
1 Koryn. 15,22
1 Koryn. 15,22
1 Koryn. 15,22-23
1 Koryn. 15,23-24
1 Koryn. 15,24
1 Koryn. 15,25
1 Koryn. 15,28
1 Koryn. 15,28
1 Koryn. 15,42-45
1 Koryn. 15,47-48
1 Koryn. 15,51-53
1 Koryn. 15,56 (BP)

10
27
38
21
24
33
38
17
49
35
41
24
39
36
22
34
6
42
41
41
32
30
38
57
42
6
6
64
61
6

Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów
Galatów

33
57
32
43
33
31
32
42
36
42
46
48
27
11
7
11
27
38
45
52
62

1,9
3,7
3,9
3,16
3,26-27
3,27
3,28-29
3,29
4,25-26
5,24
6,14

Efezjan 4,8
Efezjan 5,26

24
41

Filipian 2,6-11
Filipian 2,9-11
Filipian 3,21

36
38
52

Kolosan 1,12-23
Kolosan 2,9
Kolosan 2,10-14
Kolosan 2,11
Kolosan 2,12
Kolosan 2,12-14

36
34
37
61
42
43

1 Tesalon. 2,12
1 Tesalon. 4,13-18
1 Tesalon. 4,16
1 Tesalon. 4,16-17
1 Tesalon. 5,21
1 Tesalon. 5,23

25
48
21
24
3
46

2 Tesalon. 1,7-10

55

1 Tymoteusza 2,5

60

2 Tymoteusza 4,1
2 Tymoteusza 4,3-4

57
64

Tytusa 1,2
Tytusa 3,5
Tytusa 3,7

51
41
51

Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
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3
19
19
19
37
42
19
26
16
61
61

2,14
2,14
2,14-18
4,14
4,15
4,15
5,8-9
7,24
9,26
10,14

60
61
35
39
35
60
36
39
61
36

Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Hebrajczyków
Jakuba
Jakuba
Jakuba
Jakuba
Jakuba
Jakuba

11,9-10
11,13
11,39-40
11,39-40
12,22-23

1,12
1,14-15
1,18
4,7
5,19-20
5,19-20

27
21
21
27
16
51
61
65
61
49
65

1 Piotra 1,20
1 Piotra 1,24
1 Piotra 2,24

34
45
61

2 Piotra
2 Piotra
2 Piotra
2 Piotra

34
64
34
34

1 Jana
1 Jana
1 Jana
1 Jana
1 Jana
1 Jana

1,21
2,1-2
2,12-13
3,7

2,16
2,17
2,25
3,8
5,11-12
5,13

Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie
Objawienie

1,18 (BW)
3,5
3,12
3,14
5,9-10
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,18
14,1
16,3 (BG)
19,11
19,11-16
19,15-16
20,2-3
20,4-6
20,5-9
20,6
20,7-9
20,12
20,12-15
20,14-15
21,3
21,7
21,8
22,12

62
51
51
60
51
37
53
57
16
36
52
6
18
20
25
52
57
31
49
7
11
7
11
25
58
11
26
58
26
58
25
26
54
57

74

75

