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Cała Pismo przez Boga jest natchnione 2 Tym. 3:16

Dlaczego Biblia jest tak bardzo atakowana
Niezmierzone odległości! Niewyrażone liczby! Nieporównywane prędkości! Nieogarnięte przestrzenie! Niepojęta moc! To cechy Boga, a mimo to
uniżył się do człowieka, aby go usynowić: „Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
woli” (Efez. 1:5 BT).
Tak jak nie starzeje się Bóg, tak
nie ulega przedawnieniu Jego Słowo, które: wychodzi z moich ust: Nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje
moją wolę i spełnia pomyślnie to, z
czym je wysłałem” (Izaj.55:11 BW).
Daremnie walczą ze Stwórcą i
Jego Słowem ci, którzy twierdzą, że
Go nie ma, i że został wymyślony
na potrzeby religii. Skoro o tym są
przekonani, to dlaczego walczą z
„kimś”, kogo nie ma? To przecież
urąga ich uczoności.
Każdemu człowiekowi Bóg dał
sumienie: „które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę” (Rzym.
2:15 BW). Niepotrzebnie tracą czas i
pieniądze na walkę z Bogiem, które
mogliby przeznaczyć na pomoc
sierotom, głodnym i bezdomnym,
których widzą na co dzień i do tego
nie potrzebna jest im wiara.
Ale bardziej perfidni są etatowi
kaznodzieje, którzy walczą z Biblią,
a tym samym z Bogiem. Pan Jezus
do takich ludzi powiedział: „Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie
możecie słuchać mojej nauki” (Jan
8:43,44 BWP).
Pan Jezus pyta: dlaczego mowy
mojej nie rozumiecie, wtedy i dziś,
choć są uczeni. Jeden uczony w

Piśmie napisał o sobie, że studiował: „W szkole Gamaliela otrzymałem
staranne wykształcenie w Prawie ojczystym i Bogu służyłem gorliwie, jak wy
wszyscy czynicie to dzisiaj” (Dzieje Ap.
22:3 BWP). Nie rozumią Słowa,
ponieważ mądrość tego świata
wyklucza Boga. Wmawiają sobie,
że są niezależni i nie podlegają
żadnemu boskiemu zwierzchnictwu.
Apostoł Paweł wszystkie mądrości i przywileje świata poczytał sobie za śmieci: „Gdzie jest mędrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości
świata głupstwem? (1 Kor. 1:20 BW).
„I naprawdę uważam za stratę to
wszystko w porównaniu z najwyższą
wartością, jaką jest poznanie Chrystusa
Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla
Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i
uważam to za śmieci” (Filip. 3:8 BP).
„Pan zna zmysły mędrców i wie, że są
bez wartości" (1 Kor. 3:20BP). „Skoro
bowiem świat przez mądrość nie poznał
Boga w mądrości Bożej, spodobało się
Bogu przez głupstwo głoszenia słowa
zbawiać wierzących” (1 Kor. 1:21
BWP).
Coraz częściej słyszymy o tym,
że Pan Jezus nie był Mesjaszem,
ale synem diabelskim – dlaczego?
Pan Jezus im odpowiada: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać
pożądania waszego ojca. Od początku
był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy
mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest
kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jan
8:43,44 BT). Kłamstwo było, jest i
będzie do końca szczególną cechą
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diabła, dlatego, że on jest źródłem
wszelkiego kłamstwa. Kłamstwem
zwiódł pierwszych ludzi: „Czy to
prawda, że Bóg polecił wam, żebyście
nie jedli owoców z żadnego drzewa w
tym ogrodzie?” (1 Mojż. 3:1 BW).
Ewa dała się wciągnąć w jego
podstęp i odpowiedziała mu: „Tylko
o owocach z drzewa, które rośnie w
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie
wolno wam ich spożywać ani nawet
dotykać tego drzewa. W przeciwnym
bowiem razie pomrzecie. Na to rzekł
wąż do niewiasty: Na pewno nie pomrzecie. Ale Bóg wie, że gdybyście
zaczęli spożywać owoce z tego drzewa,
otworzyłyby się wam oczy i tak jak Bóg
znalibyście dobro i zło” (1 Mojż. 3:3-5
BW).
Z pewnością Ewa wielokrotnie
widziała drzewo dobra i zła, ale po
rozmowie z diabłem, który zaszczepił jej wątpliwość w prawdomówność Boga, zapragnęła tego owocu:
„I wtedy niewiasta zobaczyła [po
raz pierwszy], że owoce tego drzewa są
dobre do jedzenia, miłe dla oczu, i
budzą pragnienie zdobycia wiedzy.
Zerwała przeto owoc z niego, skosztowała go sama i dała mężczyźnie, który
był z nią. I on też zjadł” (1 Mojż. 3:6
BWP).
Jakże często słyszymy kaznodziejów, stawiających filozoficzne
pytania. Unikajmy pustej gadaniny:
„Dołóż starania, byś sam stanął przed
Bogiem jako godny uznania pracownik,
który nie przynosi wstydu, trzymając się
prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający
ją coraz bardziej będą się zbliżać ku
bezbożności” (2 Tym. 2:15,16 BT).
Wróg ludzkości sprowadził grzech i

śmierć, ale jego kłamstwo jest tak
wszechobecne i perfidne, że wmówił ludziom, że to Bóg jest winny za
wszelkie zło. Niestety do chóru
oskarżycieli Boga często przyłączają się wierzący. Na kłamstwo diabelskie mamy odpowiedź w Księdze
Hioba (1:6-11 BWP): „Lecz oto pewnego razu zdarzyło się, że gdy przyszli,
aby stanąć przed Panem, synowie Boga, pojawił się także wśród nich szatan.
I zapytał Pan szatana: Skąd przychodzisz? A szatan odpowiedział Panu:
Przemierzyłem całą ziemię wzdłuż i
wszerz. Powiedział tedy Pan do szatana:
Czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego, Hioba? Drugiego takiego nie ma
nigdzie na ziemi. Jest to mąż niezwykle
szlachetny i sprawiedliwy, żyje bogobojnie, unikając wszelkiego zła. Szatan
zaś odpowiedział Panu mówiąc: A czy
to tak bez powodu żyje Hiob bojaźnią
Bożą?
Czyż nie dlatego jest taki, że otaczasz opieką cały jego dom i wszystko,
co posiada? To Ty błogosławieństwem
darzysz wszystkie dzieła rąk jego i
sprawiasz, że jego posiadłości rozciągają się na cały kraj. Ale spróbuj tylko
podnieść Twoją rękę na niego, spróbuj
dotknąć tego, co posiada, a zapewne
będzie Ci w oczy złorzeczył”.
Wróg ludzkości wobec aniołów
zarzucił Bogu, że Hiob nie służy Mu
z miłości, ale z zysku. Może i o nas
toczy się taka sama walka w niebie,
ale nadejdzie dzień jego zrzucenia
z nieba jak czytamy: „oskarżyciel
braci naszych został strącony, ten, co
dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem
naszym” (Obj. 12:10 BW). Pewne
małżeństwo w Judzie sprzedało
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ziemię i pieniądze przeznaczyli na
biednych. Ale próżność ludzka
szukała chwały, kiedy przynieśli te
pieniądze: „Piotr rzekł do niego:
Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś
skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi?” (Dzieje Ap.
5:3 BT). Te pieniądze były ich, mogli
nimi rozporządzać tak jak chcieli,
ale oni szukali własnej chwały, nie
czekając na nagrodę od Boga:
„Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni
prawica twoja, aby twoja jałmużna
była ukryta, a Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odpłaci tobie” (Mat. 6:3,4
BW). „Gdzie nie ma rozwagi, tam
nawet gorliwość nie jest dobra; kto
śpiesznie kroczy naprzód, może się
potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce
wybucha gniewem na Pana” (Przyp.
19:2,3 BW).
Nadejdą dni, kiedy diabeł wyposaży antychrysta w szczególne
znaki i cuda, aby zwieść wybranych
(Mat. 24:24-26; Obj. 13:2b). Apostoł
Paweł prorokował o tych dniach:
„Przyjdzie zaś ów Niegodziwiec
wyposażony w moc Szatana i będzie
dokonywał wielu rzeczy niezwykłych i
fałszywych cudów. Będzie się posługiwał złem we wszelkich jego postaciach,
byle tylko uwieść tych, którzy idą na
zatracenie, ponieważ nie przyjęli z
miłością prawdy mającej doprowadzić
ich do wiecznego zbawienia. I dlatego
właśnie Bóg zezwala, by ulegli oszustwom, by uwierzyli kłamstwu” (2 Tes.
2:9-11 BWP). Od zarania toczy się
zażarta walka o Biblię. Pewni ludzie

bardzo ostro oskarżają apostoła
Pawła – dlaczego? Dlatego, że
przez niego Bóg objawił największe
proroctwa o: Panu Jezusie, antychryście, Zbawieniu, zmartwychwstaniu, Żydach i łasce jak czytamy: „A temu, który ma moc utwierdzić
was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według
objawienia tajemnicy, przez długie
wieki milczeniem pokrytej, ale teraz
objawionej i przez pisma prorockie
według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom,
żeby je przywieść do posłuszeństwa
wiary - Bogu, który jedynie jest mądry,
niech będzie chwała na wieki wieków
przez Jezusa Chrystusa. Amen” (Rzym.
16:25-27 BW).
Ci przeciwnicy Królestwa Bożego próbują go usunąć razem z Łukaszem, dlatego, że opisał Misję
Pawła – czyli Dzieje Apostolskie.
Odrzucają cały NT włącznie z Panem Jezusem, choć niektórzy głoszą, że zachowują ST, ale nie przychodzi im to łatwo, bo natrafiają na
ludzi, którzy znają swego Boga:
„A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie
pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud
tych, którzy znają swojego Boga,
umocni się i będą działać. A roztropni
wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien
czas padać będą od miecza i ognia, od
uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać,
doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się
do nich obłudnie” (Dan 11:32-34 BW).

Na razie toczy się walka na słowa,
jednak przyjdzie czas, kiedy każdy
będzie musiał opowiedzieć się po
właściwej stronie, bez względu na
koszty. (Obj. 2:10).
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Dlaczego powinniśmy znać swoją Biblię?
Dlatego, że: „Świat zaś przemija,
a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1
Jan 2: 17 BT). Cały czas trwa wojna
o serca i umysły ludzkie, ale żeby
odnieść zwycięstwo musimy wypełniać wolę Bożą.
Wypełniając wolę Bożą spotkamy się z prześladowaniami, głównie
z powodu Słowa: „Gdy przyjdzie z
czasem ucisk albo prześladowanie z
powodu słowa, natychmiast poczynają
się chwiać. Są i tacy, którzy zostali
posiani wśród cierni. Ci słuchają
wprawdzie słowa, lecz troski świata
tego, ułuda bogactw oraz różne żądze
przychodzą na nich i zagłuszają słowo,
które staje się bezpłodne” (Mar. 4:1719 BT).
Pamiętajmy, że Biblię czytamy
nie dla Boga, ale dla swego bezpieczeństwa i wieczności. Apostoł Piotr
przypomina: „Gdyż wszelkie ciało jest
jak trawa, a wszelka chwała jego jak
kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat
opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A
jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane” (1 Piotra 1:24,25 BW).
Boże Słowo jest wieczne i nigdy
nie zwodzi: „Ten, który jest chwałą
Izraela, nie kłamie i nie odwołuje niczego; nie jest On bowiem jak człowiek,
żeby musiał żałować swoich czynów”
(1 Sam. 15:29 BWP). Słowo Boże jest
natchnione (2 Tym. 3:16) „Albowiem
nie z woli ludzkiej powstały proroctwa;
to jakby Duchem Świętym niesieni
przemawiali święci mężowie” (2 Piotra
1:21 BWP). Ponad 2000 razy w samym ST znajdują się takie zwroty
jak „Bóg przemówił” do Mojżesza,

lub „Słowo Pana przyszło do Jonasza”, czy „Bóg powiedział”. Co więcej, Biblia przedstawia siebie jako
zapis słów i czynów Boga, tak więc
Biblia widzi sama siebie, jako Słowo
Boże.
Biblia nie jest ułożona przez ludzi. Jej treść cały czas krzyczy, że
jej autorem jest Bóg. Była pisana
przez ponad 1500 lat przez ponad
40 różnych ludzi, którzy pochodzili z
różnych środowisk. Np. Jozue był
dowódcą wojskowym, Daniel premierem, Piotr rybakiem, a Nehemiasz podczaszym.
Pisano ją na trzech kontynentach Azji, Afryki i Europy. Biblia porusza
wiele kontrowersyjnych tematów, a
jednak jest jednością. Nie może być
mowy o jakiejś zmowie, ponieważ
jej pisarzy dzielił czas i miejsce. Po
drugie, prawdziwość zapisu Biblii
popiera historia i archeologia.
W jednym zdaniu można
powiedzieć, że Biblia
od początku do końca zawiera plan
zbawienia ludzkości, które dokonuje
się przez Jezusa Chrystusa: „Ja jestem
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14:6
BW). Sam Pan Jezus zaznaczył, że
On jest tematem całej Biblii. „Badacie
Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot
wieczny; a one składają świadectwo o
mnie” (Jan 5:39 BW).
„Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie
wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?” (Jan 5:46,47 BW). W innym
miejscu Pan Jezus powiedział: „I
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począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było
napisane we wszystkich Pismach” (Łuk.
24:27 BW). „Potem rzekł do nich: To są
moje słowa, które mówiłem do was, będąc
jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie
Mojżesza i u proroków, i w Psalmach”
(Łuk. 24: 44 BW).
Jan Chrzciciel torował drogę
Panu Jezusowi
„Głos się odzywa: Przygotujcie na
pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na
stepie ścieżkę dla Boga naszego!” (Izaj.
40:3 BW). Proroctwo to wypełniło
się w chwili, kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją misję: „Nazajutrz ujrzał
Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata” (Jan 1:29 BW).
Księga Objawienia 1:7 wypełnia
List do Hebrajczyków 9:28 b: „drugi
raz [Jezus] ukaże się nie z powodu
grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy
go oczekują”. „Oto nadchodzi wśród
obłoków. Zobaczą Go wszyscy, także ci,
którzy Go przebili włócznią. I będą Go
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
Zaiste tak będzie. Amen” Obj. 1:7BW).
„A wam, uciskanym, dać odpocznienie
wespół z nami, gdy się objawi Pan
Jezus z nieba ze zwiastunami mocy
swojej” (2 Tes. 1:7 BW).
Na przykładzie Jana Chrzciciela
i Pana Jezusa widzimy spójność
Starego i Nowego Testamentu.
Dlatego pisarze Nowego Testamentu nazywają Stary Testament Pismem Świętym i są bezpośrednimi
następcami proroków ST, dlatego
lud: „trwał w nauce apostolskiej i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dzieje Ap. 2:42 BW).

Niemożliwe jest zrozumienie NT
bez uznania ST przekonuje Jakub:
„Zgadzają się z tym słowa Proroków,
bo napisano” (Dzieje Ap. 15:15 BW).
Pan Jezus i apostołowie wyjaśniając jakiejś proroctwo, zawsze powołują się na wypowiedzi ST. Biblia
jest wyjątkowa, unikalna, żadna
inna książka nie ma takich listów
uwierzytelniających.
Co to znaczy natchniona?
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości” (2
Tym. 3:16 BW). Słowo natchniona
jest tłumaczeniem greckiego słowa
theopneustos, oznaczające tchnienie Boga. Tak więc autorem Pisma
Świętego jest Bóg, a nie człowiek.
„Albowiem proroctwo nie przychodziło
nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali
je ludzie Boży, natchnieni Duchem
Świętym” (2 Piotra 1:21 BW).
Mało fragmentów Biblii było pisane pod dyktando, ale raczej Bóg
posłużył się indywidualnie każdym
pisarzem i jego osobowością: „Nam
zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch
przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego” (1 Kor. 2:10 BW). Natchnienie oznacza, że Bóg działa w
unikalny, nadprzyrodzony sposób,
tak, że słowa autorów Pisma są
także Słowami Boga. Oczywiście
chodzi tu o oryginał, ponieważ wiele
religii stara się dopasować Biblię do
własnych teorii.
Bóg przemawia do ludzi
Wprost: „Abram padł na oblicze,
a Bóg tak do niego mówił” (1 Mojż.
17:3 BW).

Fundacja Słowo Nadziei | ROK 2017 | NR 100 ........................................ 6

Przez sen: „Pewnego razu Józef
miał sen. I gdy opowiedział go braciom
swym, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego” (1 Mojz. 37: BW).
Przez objawienie: „Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w
nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga
Nieba” (Daniel 2:19 BW). „przez objawienie oznajmiona mi została ta
tajemnica, jaką pokrótce przedtem
opisałem” (Efez. 3:3 BW).
W większości prorocy nie rozumieli tego, co im Bóg objawił. „Ale
ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego!
Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dan. 12:4 BW). Przez jednych Bóg zapowiadał pewne proroctwa, natomiast przez innych, po
kilkuset-latach wykładał: „według
objawienia tajemnicy, przez długie
wieki milczeniem pokrytej, ale teraz
objawionej i przez pisma prorockie”
(Rzym. 16:25, 26BW).
Dlatego apostoł Paweł pisze, że:
„współpracownikami Bożymi jesteśmy”
(1 Kor. 3:9 BW). Bóg może również
przemówić przez usta Jego przeciwników jak czytamy o Arcykapłanie: „A jeden z nich, Kaifasz, który
tego roku był arcykapłanem, rzekł do

nich: Wy nic nie wiecie, i nie myślicie,
że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek
umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud
zginął” (Jan 11:49,50 BW).
Bóg mówi przez kogo chce, ponieważ: „Jezus Chrystus wczoraj i
dziś, ten sam także na wieki” (Hebr.
13:8 BW). Pan Jezus Chrystus się
nie zmienia i jest pewną kotwicą dla
naszej wiary, tak jak o tym pisze
Jakub: „Za przykład wytrwałości i
cierpliwości weźcie, bracia, proroków,
którzy przemawiali w imię Pańskie”
(Jakuba 5:10 BW).
„Ja świadczę każdemu, kto słucha
słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś
do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu
dołoży plag zapisanych w tej księdze. A
jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego
proroctwa, to Bóg odejmie jego udział
w drzewie życia i w Mieście Świętym które są opisane w tej księdze” (Obj.
22:18,19 BW).
Z tych słów wynika, że cała Biblia jest natchniona i obejmuje każde słowo: „A głosimy to nie uczonymi
słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając
duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha” (1 Kor. 2:13 BW).

Czy niedoskonali ludzie mogli napisać
doskonałą Biblię?
Przeciwników Biblii przekonują, dów, jeśli daną pracę wykonujemy
że skoro jest ona spisana przez rzetelnie, jest bliska zeru. Przepiomylnych ludzi – to jest omylna. Ale sywanie tekstów biblijnych możemy
gdyby nie zawierała żadnych po- przyrównać do przegrywania z matknięć, to przeciwnicy oskarżaliby, gnetofonu na magnetofon. Kiedy
że została podrobiona. Kopiści li- trzymamy się instrukcji obsługi,
czyli ilość linijek i liter tego, co prze- zarejestruje on na kopii to samo co
pisywali. A zatem popełnianie błę- w oryginale. Mimo ludzkiej niedoFundacja Słowo Nadziei | ROK 2017 | NR 100 ........................................ 7

skonałości, Bóg przez swego Ducha zadbał o to, aby nie było błędów. Gdyby Pan Jezus popełnił
jakikolwiek błąd w nauczaniu, ludzie
odrzuciliby całe Jego nauczanie:
„Nie mamy bowiem arcykapłana, który
by nie mógł współczuć ze słabościami
naszymi, lecz doświadczonego we
wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną
odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:15,16
BW).
Prorocy i apostołowie kierowali
się w życiu mądrością z góry i tak
jak Salomon: „szukał zawsze słów
najpiękniejszych i zawsze dbał o dokładne przedstawienie prawdy” (Koheleta 12:10 BT).
To zaś, co niegdyś zostało
napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma,
podtrzymywali nadzieję”(Rzym.15:4
BW).
Stary Testament zapowiadał
wiele proroctw, które zostały wyjaśnione w Nowym Testamencie,
dlatego Pan Jezus i apostołowie
często mówili – napisano:
„On jest tym, o którym napisano:
Oto posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby Ci przygotował drogę” (Łuk.
7:27 BW). Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o
dom Twój pochłonie Mnie” (Jan
2:17BW). „Ojcowie nasi jedli mannę
na pustyni, jak napisano: Dał im do
jedzenia chleb z nieba” (Jan 6:31BW).
„Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i
niech nikt w nim nie mieszka! A urząd

jego niech inny obejmie!” (Dzieje Ap.
1:20 BW).
„Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano” (Dzieje 15:15).
„Przecież i Chrystus nie szukał tego, co
było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie” (Rzym. 15:3 BW).
„Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju
księgi napisano o Mnie - abym spełniał
wolę Twoją, Boże” (Hebr. 10:7 BW).
Dlatego Całe Pismo spisane w
oryginałach przez omylnych ludzi,
jest przez Boga natchnione i zostało
umieszczone w Biblii. Choć przetłumaczono Biblię na 2527 języków,
niektóre religie postanowiły zmienić
treść oryginału, ale w erze Internetu
szybko takie fałszerstwa zostaną
wychwycone i opublikowane.
Np. Świadkowie Jehowy w Nowym
Testamencie
bezprawnie
umieścili imię Jehowa, ale nie są
jedynymi fałszerzami Biblii. Dziś
wiele religii traktuje tłumaczenie
Biblii jako pracę naukową, dlatego
starają się trzymać oryginałów.
Dobrze mieć kilka przekładów, różnych religii, ponieważ oni, jako
znawcy tematu, doskonale wychwycą wszelkie błędy.
Doczekaliśmy się przekładów interlinearnych, które podają jakich
słów użyto w danym tekście i co te
słowa znaczą, dlatego korzystajmy
z nich jeśli je posiadamy, bo: „Całe
Pismo przez Boga jest natchnione i
pożyteczne do nauki, do wykrywania
błędów, do poprawy, do wychowywania
w sprawiedliwości” (Tym. 3:16 BW).
Cokolwiek nie ma pokrycia w
kanonie Biblii musi być odrzucone,
bo nie pochodzi od Boga i nie jest
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natchnione. Nie musimy szukać
wypełnienia proroctw niejako po
omacku, ponieważ zostało to objawione przez Jezusa Chrystusa i
Jego apostołów, oraz zapisane w
Biblii: „do umacniania ich w nadziei
osiągnięcia życia wiecznego, jakie
prawdomówny Bóg przyobiecał już
przed wiekami, a w odpowiednim czasie objawił swoim słowem przez nauczanie powierzone mi według nakazu
Boga, Zbawiciela naszego” (Tytusa
1:2,3 BWP). (Patrz Hebr. 6:1,2).
Powinniśmy wykupywać czas na
czytanie Biblii, dać jej wiarę i wprowadzić w czyn, jak to powiedział
Pan Jezus: „Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą” (Jan 17:17
BWP). „Odpowiedział mu Jezus: Ja
jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie
może przyjść do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie” (Jana 14:6 BWP).
Jest pewne, że Bóg posłużył się
niedoskonałymi ludźmi, aby zapisali
otrzymane nieomylne Słowo Boże,
czy to przez wizję, sen, czy objawienie, w taki sposób, aby mogło
dotrzeć do ludzi bez błędu.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych: „Ja jestem Panem i Bogiem
wszelkiego stworzenia, Nic nie jest dla
Mnie niemożliwe” (Jer. 32:27 BWP).
Bądźmy spokojni,

na najodleglejsze zakątki ziemi.
Wiedzieli, że byli współpracownikami Bożymi, a Ten, który ich do
swej armii wcielił, miał o nich staranie: „Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się
podobać temu, który go do wojska
powołał”. ( 2 Tym. 2:5 BW).. Tak było
i jest i będzie aż do końca:
„Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według
ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie
jest z ciała, lecz posiada moc burzenia,
dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką
wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, i
wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy
już wasze posłuszeństwo stanie się
doskonałe” (2 Kor.10:3-6 BWP).
Nie walczmy z wiatrakami. Jeśli
Bóg komuś się nie objawi, to nasze
głoszenie będzie daremne, raczej
idźmy w ślady Izajasza: „I usłyszałem słowa Pana mówiącego do mnie:
Kogo mogę posłać? Kto będzie moim
zwiastunem? Wtedy ja odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! Wówczas
on odpowiedział: Idź i powiedz temu
ludowi: Będziecie słuchać pilnie ale nic
nie zrozumiecie, będziecie się przypatrywać uważnie ale nic nie zobaczycie”
(Izaj. 6:8-9 BWP).

Wszechpotężny Bóg poradzi sobie z tak niedużą książką jaką jest
Biblia. Próbowano ja spalić i niszNie dajmy się uwiązać diabłu
czyć na wszelkie sposoby, aby jej przy jednym „słupie”, którego nie
światło nie dotarło do ludzi. Ale Bóg interesuje poselstwo Boże, ale
rozwalał mury, rozbijał potęgi poli- oskarżanie. Wołajmy o robotników
tyczne i religijne po to, aby Słowo żniwa, których Pan Jezus wysyła na
było wolne. Apostołowie wiele wy- swoje pola, które bieleją. (Łuk.
cierpieli, aby dotrzeć z tym Słowem 10:2).
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Czy Biblię należy rozumieć dosłownie?
W Biblii mamy różne rodzaje lite- Bogu ludzkich cech albo przeżyć.
rackie jak proza, poezja, czy język
Dotyczy to takich wersetów jak:
„Żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i
obrazowy. Najlepszą zasadą interzasmucił się” (Rodz. 6:6 BT). „Jahwe
pretacji jest sens dosłowny. Jeżeli
bowiem ogarnia swoim wzrokiem całą
jest to niemożliwe, poszukajmy
ziemię, aby śpieszyć z pomocą tym,
języka obrazowego.
W Ewangelii Mateusza Pan Je- którzy ze wszystkich sił przy Nim trwazus powiedział przypowieść o kąko- ją” (2 Kronik 16:9 a BT). Język obralu i pszenicy Mat.13:24-30, ale apo- zowy ma swoje miejsce w Biblii,
stołowie jej nie zrozumieli, dlatego lecz tylko wtedy, gdy jakieś czynniki
wyłożył im tę przypowieść (Mat. 13: wskazują, że dany tekst nie może
być interpretowany dosłownie.
36-43).
Interpretacja dosłowna
Inny przykład mamy w Obj. 12:9
o smoku, ale nie musimy trudzić się
Wierze, że interpretacja dosłowz odpowiedzią, kim jest ten smok, na jest jedyną interpretacją, która
ponieważ w tym samym rozdziale jest usprawiedliwiona przez fakty.
zostało wyłożone, że smok to diabeł.
Nieustannie
spotykamy
takie
W Biblii spotykamy się z meta- stwierdzenia jak: „Słowo Pana przyforą – która jest przenośnią. Kiedy szło do Mojżesza, „Bóg przemówił”,
Pan Jezus powiedział o sobie: „Ja „Tak mówi Pan”. „Wielokrotnie i na
jestem prawdziwym krzewem winnym, a różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
Ojciec mój jest winogrodnikiem” (Jan do ojców przez proroków”. (Hebr. 1;1
15:1 BW). To nie znaczy, że Jezus BT). Na przykład Gedeonowi: „Ukajest krzewem winnym, ale jest do zał mu się anioł Jahwe i powiedział:
Jahwe jest z tobą, dzielny wojowniku”
niego porównany.
Również spotykamy Hiperbolę (Sędz. 6:12 BWP). „Tam padli na
– jest to przesadne wyolbrzymienie. twarz, a ukazała się im chwała Pana”
Na przykład apostoł Jan napisał: (4 Mojż. 20:6 BWP).
Chwała Boża
„Jest ponadto wiele innych rzeczy,
których Jezus dokonał, a które, gdyby
ukazała się też Abrahamowi,
je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały Mojżeszowi, i innym. Niektórzy
świat nie pomieściłby ksiąg, które by mylnie tłumaczą chwałę Bożą na
trzeba napisać” (Jan 21:25 BT).
osobę Boga: „I dodał Jahwe: Nie
Jak wiemy, że to człowiek uczy- zobaczysz mojego oblicza, bo nikt z
nił da się policzyć, ale w tym tekście ludzi nie może Mnie zobaczyć i żyć
podkreślono, że tych cudów i zna- dalej” ( 2 Mojż. 33:20 BWP).
ków było wiele więcej, niż zostało
Tak samo naucza Pan Jezus:
zapisane w Ewangeliach.
„Boga nikt nigdy nie widział. JednoroAntropomorfizm, jest to forma dzony Syn, który jest Bogiem i który
literacka, którą szczególnie znajdu- przebywa na łonie Ojca, On Go ukajemy w ST. Jest to, przypisywanie zał” (Jana 1:18 BWP). „Ojciec dał mi
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wszystko, i nikt nie zna Syna, tylko
Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i
ten, komu Syn zechce objawić” (Mat.
11:27 BP). Dlatego głoszenie, że
ktoś z ludzi widział Boga oprócz
Pana Jezusa, jest kłamstwem. Biblia nie jest książką fikcyjną.
Pisarze Biblii przedstawiają w
niej fakty rzeczywiste, nie wymyślone czy alegoryczne. Pan Jezus
nawiązał do Jonasza jako znaku
swojego zmartwychwstania (Mat.
12:39).
W Liście do Hebrajczyków
przedstawiono wiele postaci ST
jako przykłady dla ludzi wierzących
(Hebr. 11 rozdział). Historia Abrahama, Samsona, czy innych Bożych ludzi jest widziana w sposób
rzeczywisty. Sama Biblia daje świadectwo, że powinna być rozumiana
dosłownie.
Bóg posiada zdolność porozumiewania się z ludźmi metodami
umożliwiającymi zrozumienie, jak to
już zostało omówione. Przykładem
może być Sąd Boga na złymi: „a
wam, uciśnionym, da odpoczynek razem z
nami w dniu objawienia, gdy Pan Jezus
zstąpi z nieba w płomieniach ognia, z aniołami, zwiastunami swej mocy. Wymierzy On
zapłatę tym, którzy nie chcą uznać Boga i
nie są posłuszni ewangelii Pana naszego
Jezusa. Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego
majestatu” (2 Tes. 1:7-9 BP).

Ludzie zostali pouczeni, aby słuchać i przestrzegać tego co mówi
Bóg w swoim Słowie: „Za Panem,
waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie
się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego
głosu będziecie słuchać, jemu będziecie
służyć i jego się trzymać” (5 Mojż. 13:5
BW). Każde słowo jakiegoś proroka

- dosłownie: „Umiłowani, nie wierzcie
każdemu duchowi, lecz badajcie duchy,
czy pochodzą od Boga, gdyż wielu
fałszywych proroków pojawiło się na
tym świecie. Po tym poznacie ducha
Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z
Boga jest” (1 Jana 4:1,2 BW).
W orędziu Bożym nie ma dwuznaczności, kilka wykładni na jeden
temat np. trzech wersji na porwania
kościoła: na początku, w środku,
czy na końcu wielkiego ucisku.
Dwie z nich są nieprawdziwe.
Pan Jezus powiedział, że gdy:
„przyjdę znowu i zabiorę was do siebie,
abyście i wy tam byli, gdzie Ja jestem”
(Jan 14:3 BW). „Drugi raz ukaże się
nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hebr.
9:28 B BP).
Pan Jezus miał przyjść tylko
dwa razy. Pierwszy raz, gdy odkupił
ludzi od grzechu i śmierci, drugi: ku
zbawieniu tym, którzy go oczekują.
Gdyby przyszedł po swoich
przed wielkim uciskiem, to przyszedłby trzy razy. Zwolennicy tej
nauki głoszą, że kościół nie będzie
prześladowany, czemu stanowczo
zaprzecza Biblia: „I pozwolono jej
stoczyć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich.
Dano jej władzę nad wszystkimi szczepami,
ludami różnojęzycznymi i narodami. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon
władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia
zabitego Baranka” (Obj. 13:7,8BP).
„Przestań się lękać tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma niektórych z was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani
próbie, i znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam
ci wieniec życia” (Obj. 2:10 BP).

powinno być badane w świetle Biblii
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Czy Nowy Testament został zmieniony?
Kiedy został napisany Nowy
tekst Nowego Testamentu taki, jaki
Testament?
był 250 lat po napisaniu. W jaki
Mniej więcej między pięćdziesią- sposób? Z pism pierwszych chrzetym, a dziewięćdziesiątym rokiem, ścijan. Kopie te posłużyły też jako
ale żaden oryginał się nie zachował. dowody badawcze.
Najstarsze rękopisy tzw.: Kodeks
J. Burgon skatalogował 86.000
Watykański (325r. po Chrystusie) i cytatów pochodzących z dzieł pierKodeks Synajski (350r. po Chrystu- wotnych, zamieszone przez chrzesie), są kompletnymi kopiami, które ścijan w listach do rodzin i znajopowstały 250 lat po czasie spisania mych. które cytują różne części NT.
oryginałów.
Widzimy, że istnieje o wiele potężBóg zadbał o to, że na świecie niejszy materiał dowodowy dla rzejest około 5500 kopi, które zawie- telności tekstu NT, niż dla jakiegorają cały Nowy Testament, albo kolwiek innego Pisma starożytnego
jego część. Choć nie posiadamy świata.
oryginału, kopie te pochodzą z barPrzez prawie dwa tysiące lat
dzo wczesnego okresu.
nigdy nie brakowało przeciwników
Ilość tłumaczonych kopii zacho- ewangelii. Niektórzy zaczęli pisać
wanych w niekompletnym stanie, swoje Ewangelie, takie jak: Tomaprzekracza 18.000. Jest to materiał sza, Judasza i wiele innych, którymi
dowodowy, który pomaga nam próbowali odwieść wierzących od
ustalić tekst Nowego Testamentu. Chrystusa.
Pierwsze zbory przepisywały ręczCzęsto kopie NT zostały odnalenie poszczególne Księgi lub całość zione setki lat po skompletowaniu
Nowego Testamentu, który posiedli NT, które potwierdziły oryginały.
od apostołów i naocznych świad- Frederic Kenyon dyrektor i główny
ków.
Bibliotekarz Muzeum Brytyjskiego,
Za wiarygodny tekst przy kom- jeden z największych ekspertów w
pletowaniu Nowego Testamentu dziedzinie rękopisów starożytnych i
brano pisarzy, którzy żyli w tamtym ich autorytetu, przed śmiercią napiczasie i byli naocznym świadkami sał:
cudów, czy nauczania. Widzieli
Przerwa między powstaniem oryówczesne wydarzeń historyczne,
ginału Nowego Testamentu, a najoraz nie przypisywali niczego
wcześniejszymi posiadanymi przez
sobie osobiście. Po trzecie, kopie te
nas kopiami staje się tak mała, że
może być w rzeczywistości pominięmusiały zawierać cytaty ze Stareta”
go Testamentu. Te zasady przyThe Biblie and Archeology, ss. 288-89
czyniły się do odrzucenia wiele
niewiarygodnych kopii z Kanonu
Pomimo tak ostrej walki, Bóg
Biblii.
zachował swoje Słowo nienaruszoNawet gdybyśmy nie posiadali ne, które jest żywe i prawdziwe. Nie
tych 5500 rękopisów i 18000 kopii pozwólmy go sobie wyrwać z rąk,
tłumaczeń, moglibyśmy odtworzyć serca i umysłu.
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Pozorne sprzeczności
Podczas czytania doniesień biblij- chwyciła palik, a w prawą - młot konych warto uwzględnić, że ludzie walski. Ugodziła Siserę, roztrzaskała
obserwując pewne wydarzenia mu głowę, cios mu zadała, przebijając
mogą podawać inne szczegóły. Np. skronie. Upadł u jej stóp, rozciągnął się
Łukasz opisał uzdrowienie niewi- tam, poległ, u jej stóp upadł jak długi, i
domego: Kiedy zbliżał się do Jerycha, tam, gdzie upadł, pozostał bez życia”
jakiś niewidomy siedział przy drodze i (Sędziów 5:25-27 BWP).
żebrał (Łuk. 18:35BT).
Uważane przeczytanie tego
Marek opisując to samo wyda- fragmentu nie stwierdza, że pił mlerzenie, podał dodatkowo jego imię: ko w momencie uderzenia, w ten
Bartymeusz, syn Tymeusza (Marka sposób sprzeczność znikła. Cza10:46,47 BT).
sami te same wydarzenia wydają
Mateusz opisał, że uzdrowio- się być sprzeczne z powodu nienych zostało dwóch niewidomych, a właściwego tłumaczenia, a nie teknie jeden: „Gdy wychodzili z Jerycha, stu biblijnego. Dlatego jak wcześniej
towarzyszył Mu wielki tłum ludu. A oto zaznaczyłem natchnione są orygidwaj niewidomi, którzy siedzieli przy nały Biblii.
drodze, słysząc, że Jezus przechodzi,
Niepoprawne tłumaczenie nie
zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad musi zawsze wynikać ze złej woli,
nami, Synu Dawida!” (Mat. 20:29,30 ale często z braku znajomości języBT).
ków oryginalnych (hebrajskiego i
Żaden z tych obserwatorów nie greckiego). Tak jak wszystkie inne
zaprzeczył uzdrowienia, ale uzupeł- języki te również mają swoje osoniali się w swych relacjach. Może z bliwości, które trudno oddać np. w
ich miejsca gdzie stali, zapisali to co języku polskim.
widzieli. Marek może stał przy kimś,
Klasycznym przykładem jest
kto znał tego chorego z imienia, opis nawrócenia apostoła Pawła: „A
dlatego tylko on je podał. Kiedy mężowie, którzy z nim byli w drodze,
przeciwnicy nie mogą obalić cudów stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli,
Jezusa, na wszelki sposób próbują ale nikogo nie widzieli” (Dzieje Ap.
je pomniejszyć lub wymazać.
9:7BW). „A ci, którzy byli ze mną,
Jak zginął Król Sisera?
światłość wprawdzie widzieli, ale głosu
„Potem wzięła Jael, żona Chebera, tego, który rozmawiał ze mną, nie słypalik od namiotu, następnie chwyciła szeli” (Dzieje Ap. 22:9 BW).
do ręki młot, podeszła do niego cicho i
Co prawda obydwa doniesienia
wbiła palik w jego skroń, aż utkwił w biblijne nie zaprzeczają temu wydaziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmę- rzeniu, ale raz jest napisane, że:
czony; i tak zginął”. (Sędz. 4:21 BW).
głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie
„Prosił ją o wodę, a dała mu mleka, widzieli. Drugi raz: widzieli, ale głosu
w drogocennym pucharze dała mu nie słyszeli. A jednak znajomość
najczystszego mleka. W lewą rękę języka greckiego rozwiązuje ten
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jętność pisania. Materiał dowodowy
Pięcioksięgu wskazuje na autorstwo
Mojżesza, ponieważ przedstawia go
„Zastosowanie czasownika słyszeć (akono) w tych dwóch przepadjako autora: „A Mojżesz spisał wszystkie
kach nie jest takie samo. W Dziejach
słowa Jahwe”. (2 Mojż. 24:4aBWP).
9:7 jest on użyty z dopełniaczem, wy„Potem, wziąwszy księgę przymierza,
raża tylko, że coś jest słyszane, albo,
czytał z niej głośno ludowi” (2 Mojż.
że jakiś dźwięk dobiera do ucha.
24:4a BWP). „Powiedział Jahwe do MojNie mówi ona nic na temat tego
żesza: Zapisz sobie te słowa, bo według
czy człowiek rozumie to co słyszy,
tych słów zawieram przymierze z tobą i z
czy nie. Konstrukcja z biernikiem opicałym Izraelem” (2 Mojż. 32:27 BWP).
suje słuchanie, w którym zawarte jest
zrozumienie treści wypowiedzi. Staje
Nie tylko świadectwo Pięcioksięgu
się więc widoczne, że te dwa teksty
przedstawia Mojżesza jako autora
nie są sprzeczne. Dzieje 22:9 nie zatych Ksiąg, lecz czynią to także inne
przecza, że towarzysze Pawła słyszeKsięgi ST. Jozue napisał: „Tam rówli jakiejś dźwięki, tekst po prostu
nież sporządził Jozue na kamieniach odpis
stwierdza, że oni nie słyszeli w taki
Prawa, które Mojżesz spisał kiedyś dla
sposób, żeby zrozumieli to, co było
Izraelitów” (Jozue 8:32 BWP).
mówione”.
„Pamiętaj, służ Jahwe, twojemu
(Deos The Cantradict Itself ss. 13-14)
Tego rodzaju błędy pochodzą z Bogu, chodząc Jego drogami, przebraku niewystarczającej znajomości strzegając Jego praw, przykazań i zajęzyka danego narodu. W miarę roz- rządzeń, poleceń, tak jak to jest napisawoju badań historycznych i archeolo- ne w prawie Mojżesza, aby ci się wiogicznych, wiedza ta pomaga lepiej dło we wszystkim, co będziesz czynił, i
zrozumieć trudne fragmenty Pisma. dokąd tylko się udasz” (1 Królewska
Wiele zostało już poprawione, ale na 2:3 patrz 2 Król. 14:6; Joz. 23:6) .
niektóre musimy pewnie poczekać.
Wszystkie te księgi informują, że
Przytoczone tu nieścisłości nie to Mojżesz spisał Pięcioksiąg. Trarzutują na prawdomówność Boga dycja Żydowska stoi mocno na
Biblii, szczególnie proroctw w niej stanowisku autorstwa Mojżeszowezawartych, dlatego Bóg zadbał, aby go. Ale nie ma chyba jednego słowa
dane proroctwa aby były zapisane w Biblii, którego nie starano by się
co najmniej przez kilku różnych podważyć.
proroków żyjących daleko od siebie
Jak Mojżesz mógł napisać Pięw czasie i terenie. Prorokiem też był
cioksiąg skoro zawiera ona opis
apostoł Paweł (Dzieje 13:1).
jego śmierci?
Czy Mojżesz napisał Pięcioksiąg?
Wiadomo, że nikt nie może opiMojżesz jako przybrany syn kró- sać własnej śmierci i musiał ją opilewski był starannie wykształcony. Za sać ktoś inny. Najbardziej wiaryjego dni żyli niewykształceni niewolni- godne wydaje się, że ten fragment
cy pracujący w kopalniach turkusu, napisał Jozue, którego Bóg wyznaktórzy pisali na ścianach, demonstru- czył na następcę Mojżesza, ale to
jąc w ten sposób powszechną umie- nie dowodzi, że pozostała część 5
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problem. Uczony Grecki W. F.
Arndta wyjaśnia:

Mojżeszowej nie była spisana przez
Mojżesza.
Świadectwo Pana Jezusa o
Mojżeszu
„Nie mniemajcie, że przyszedłem
rozwiązać zakon albo proroków; nie
przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie
zmieni się w Prawie, aż się wszystko
spełni” (Mat. 5:18 BW).
Pan Jezus w powyższych słowach nie mówił o całej Biblii, ale o
Zakonie Mojżesza, który wypełnił i
w ostatni dzień swego życia na

ziemi ustanowił Nowe Przymierze.
(Mat. 26:26-29)
Mojżesz spisał pierwsze Pięć
Ksiąg, które nazywamy – Pięcioksięgiem, ale Diabeł zna swój koniec i czyni wszystko aby ludzkość
nie osiągnęła tego, co on utracił.
Najbardziej zależy mu na tym, aby
podważyć Pismo.
Jak widać cały czas znajduje
swoich naśladowców, którzy gorliwie walczą z Bożym Słowem. Jak
nie udaje mu się podważyć tekstu,
to stara się podważyć jej autora. Ale
autorem Pisma Świętego nie jest
żaden człowiek, ale Bóg.

Archeologia a Biblia
Należy zauważyć, że archeologia bez historii jest bez znaczenia,
ponieważ historia opisuje nam
chronologiczne, wydarzenia, ludzi i
miejsc. W ostatnich 100 latach archeologia zmusiła pewnych historyków do odwołania ich błędnych
wykładni.
Musiano uznać, że były takie
miasta jak Sodoma i Gomora,
które przez wiele lat uważano za
1
mityczne. Również Króla Dawida
uznawano za postać wymyśloną
przez Żydów, ale wykopaliska
zweryfikowały to.
Również potwierdzono, że Baltazar
opisany w proroctwie Daniela (5 rozdział) to postać rzeczywista, a nie mi-

1 Wykopaliska w Tell Mardik znane pod
nazwą Ebla doprowadziły do odkrycia ok.
15000 tabliczek. Niektóre z nich wspominają
Sodomę i Gomorę.

tyczna, że Hetyci

2

nie tylko istnieli,
lecz także posiadali swoje impe3
rium, że istniał król Sargon , że
zagadnienia związane z historią w
Księdze Dziejów Apostolskich są
nadzwyczaj dokładne. Dokonane
odkrycia archeologiczne zweryfikowały historyczne części zapisu biblijnego i w żadnej sytuacji nie
sprzeciwiały się im.
Archeologia nie może zaprzeczyć, że Biblia kłamie. Chociaż
cuda zapisane w Biblii nie mogą
być zbadane metodami nauk przyrodniczych, to jednak osoby, miejsca i wydarzenia mogą być badane
historycznie. Biblia daje rzetelny
obraz historyczny, dlatego chrześcijaństwo jest wiarą historyczną, która
twierdzi, że Bóg wkroczył w historię
wieloma potężnymi czynami.
2 W górach mieszkają Chetyci (4 Mojż.
13:29; Jozuego 24:11)
3 Sargona, króla asyryjskiego (Izaj. 20:1)
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Pan Jezus, a Stary Testament
popełnia cudzołóstwo, a ten, który
oddaloną bierze za żonę, również popełnia cudzołóstwo” (Mat. 19:8,9
BWP).
„Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa?
A przecież nikt z was nie zachowuje
Prawa. Dlaczego chcecie Mnie zgładzić?” (Jan 7:19 BWP). „A Jezus odPowiedział, że Słowo Boże wy- powiedział: Pierwsze przykazanie popowiedziane w ST jest nieznisz- śród wszystkich innych jest to: Słuchaj,
czalne: „Zaprawdę mówię wam: Do- Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym
póki niebo i ziemia nie przeminą, nie Panem” (Mar. 12:29-31 BWP).
będzie też opuszczone ani jedno i", co
Niektórzy głoszą, że istniał więwięcej, nawet ani jedna kropka nad i" cej niż jeden Izajasz, Pan Jezus
nie zmieni się, dopóki nie zostanie powołuje się na jednego i cytuje go.
wypełnione całe Prawo” (Mat. 5:18 Np. fragment z Iz 61:1-2 zacytował
BWP).
w Synagodze (Łuk. 4:17-21). RówPan Jezus nieustannie nawią- nież powołał się na Izajasza 6:9:
zywał do ST: „A o zmartwychwstaniu „Obłudnicy, Izajasz słusznie o was
umarłych czyż nie czytaliście proroc- prorokował mówiąc: Lud ten czci Mnie
twa, w którym Bóg tak oto mówi” (Mat. wargami, lecz serce jego daleko jest
22:31 BW). Cytował wiele fragmen- ode Mnie: próżna jest cześć, którą Mi
tów ST, takie jak: zniszczenie So- oddają. A nauka, którą głoszą to nakadomy i śmierć żony Lota (Łuk. zy tylko ludzkie” (Mat. 15:7-9 BWP).
Wielu odrzuca proroctwo Danie17:29-30), zabójstwo Abla (Łuk.
11:51), mannę na pustyni (Jan la i wiemy dlaczego, ale Pan Jezus
6:31-51) i wiele innych.
powołał się na nie, kiedy mówił o
Pan Jezus potwierdził wiele hi- wielkim ucisku: „Kiedy więc ujrzycie
storycznych zapisów, ale także "obrzydliwość spustoszenia" na miejscu
autentyczność tekstów, które są świętym, o której mówił prorok Daniel
dziś podważane. Potwierdza rów- - kto czyta, niech rozważy” (Mat. 24:15
nież to, że Mojżesz napisał pierw- BP).
szych pięć Ksiąg Starego TestaOpis stworzenia Adama i Ewy
mentu: „A On powiedział im: To ze jest wyśmiewany jako legenda i to
względu na zatwardziałość waszych nie tylko przez ateistów, ale ludzi
serc pozwolił wam Mojżesz oddalić różnych kościołów. Pan Jezus wieżony wasze, lecz na początku tak nie dział, że ta historia jest prawdziwa:
było. Otóż Ja wam mówię: ktokolwiek „Czy nie czytaliście, że "Stwórca na
oddala swoją żonę chyba że chodzi o początku stworzył ich mężczyzną i komałżeństwo nieważne i bierze inną, bietą"?” (Mat. 19:1-6 BP).
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„A On odpowiedział: A wy
dlaczego powołując się na wasze
tradycje łamiecie przykazania
Boże?” (Mat. 15:3 BWP). „I tak
to dla waszych zwyczajów
uczyniliście nieważnym słowo
Boże” (Mat. 15:6 BWP).

Podobnie jest z Potopem: „A z
nadejściem Syna Człowieczego będzie
tak jak za czasów Noego” (Mat. 24:37
BP). Opis Jonasza, zastosował do
Jego pobytu w grobie: „Plemię złe i
wiarołomne poszukuje znaku, ale
otrzyma tylko znak proroka Jonasza.
Jak bowiem "Jonasz był trzy dni i trzy
noce we wnętrzu wielkiej ryby", tak Syn
Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w
sercu ziemi” (Mat.12:39,40 BP).
Jeżeli wierzymy w Pana Jezusa
Chrystusa, konsekwentnie powinniśmy wierzyć, że ST, który opisuje
prawdziwe wydarzenia. Niemożliwe
jest przyjąć Jezusa a odrzucić Pisma ST. Jeżeli odrzucimy Potop i
Noego, to musimy odrzucić Powtórne przyjście Jezusa. To, że Żydzi
wierzyli w wiele błędnych nauk dowodzi, że błądzili, a nie, że Biblia
błędnie uczy. Najsilniejsza reprymenda jaka spotkała Żydów jest

zapisana w 23 rozdziale Mateusza,
kiedy Pan Jezus obnażył fałsz religijnych przywódców Izraela.
Owi religijni przywódcy wierzyli,
że Bóg był zadowolony z ich legalistycznego trzymania się litery Prawa. Pan Jezus pokazał im, że Bóg
pragnie, aby zachowali ducha Prawa, dlatego nazwał ich: obłudnikami,
wężami, grobami pobielanymi.
Ten, który głosi, że Jezus starał
się dostosować swoje nauczanie do
praktyk żydowskich jest w wielkim
błędzie: „Ja jestem drogą, prawdą i
życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca
inaczej jak tylko przeze Mnie” (Jan 14:6
BWP).
W tych słowach Pan Jezus podsumował cała swoja misję: „Jeżeli
Mi nie wierzycie, gdy wam mówię o
rzeczach ziemskich, to jakże uwierzycie
Mi, gdy będę wam mówił o rzeczach
niebieskich?” (Jan 3:12 BWP).

Szukajmy nadziei w Bogu a nie w człowieku
Od kilku lat zwiększa się grupa
ludzi, która próbuje odciągnąć
chrześcijan od nauczania Pana
Jezusa i apostołów i przekonują, że
odnaleziono plemię Izraela, które
odłączyło się od Izraela po śmierci
Salomona.
Biblia podaje nam, że nie jedno,
ale 10 pokoleń odłączyło się od
Królestwa Dawida i Zakonu Pańskiego w roku 997 p.n.e.. Wnuk
Dawida król Roboam odciągnął lud
od Boga do czczenia bałwanów.
Rozkazał w miastach Dan i Betel:
sporządzić dwa złote cielce i ogłosił
ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili
do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój,
który cię wyprowadził z ziemi egip-

skiej!” (1 Król. 12:28 BW). Ani Pan
Jezus, ani apostołowie nie głosili,
że przed wielkim uciskiem miało
pojawić się jakieś tajne pokolenie
Żydów. Nowe Przymierze uczy, że
„w każdym narodzie miły mu jest ten,
kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dzieje Ap. 10:35 BW).
Ponieważ Pan Jezus zburzył mur
nieprzyjaźni między Żydami a poganami: „Ale teraz wy, którzy niegdyś
byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność
powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni” (Efez. 2:13,14 BW).
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Bóg obiecał zbawienie wszystkim potomkom Abrahama (Żydom):
„A to będzie przymierze moje z nimi,
gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla
waszego dobra, lecz co do wybrania, są
umiłowanymi ze względu na praojców.
Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże”. (Rzym. 11:27-29 BW).
„Dopuścił bowiem Bóg, że wszyscy
stali się nieposłuszni, aby z kolei
wszystkim okazał swoje miłosierdzie. O
głębokości bogactwa, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego
wyroki i niepojęte Jego drogi. Któż
bowiem zdoła poznać zamysły Pana lub
kto był kiedykolwiek Jego doradcą?”
(Rzym. 11:32-34 BWP).
„Nie jest bowiem Żydem ten, kto
jest nim na zewnątrz, ani nie jest obrzezany ten, kto jest obrzezany na zewnątrz w swym ciele. Prawdziwym
Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz,
prawdziwym zaś obrzezaniem jest to,
które się dokonuje w sercu, obrzezanie
duchowe, a nie według litery. I taki to
otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od
Boga” (Rzym. 2:28,29 BWP). Apostoł
Paweł wyraźnie określa kto jest
Żydem wg Nowego Przymierza.
Prawdziwym Żydem jest ten, kto jest
nim wewnątrz .
Apostoł Paweł w Liście do zachęca Tytusa: „wciąż ich surowo
upominaj, żeby Byli zdrowi w wierze,
nie zwracali uwagi na żydowskie baśnie oraz przykazania ludzi odwracających się od prawdy”. (Tytusa 1:13,14
PNś.) Nie po raz pierwszy przeciwnicy Królestwa Bożego zaciemniają
nauczanie apostolskie odwołując
się do Zakonu. Apostoł Paweł poświęcił cały List do Galacjan wła-

śnie Żydom, którzy uważali, że
ofiara Pana Jezusa Chrystusa to za
mało! W mocnych słowach przywołał ich do porządku:
„Odłączyliście się od Chrystusa
wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z
wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie
znaczy, lecz wiara, która jest czynna w
miłości” (Gal. 5:3,4 BW).
Przez apostoła Pawła Bóg
ostrzega: „Ja wiem, że po odejściu
moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet
spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby
uczniów pociągnąć za sobą” (Dzieje
Ap. 20:29,30 BW).
Przeciwnicy są świadomi tego,
że jeśli uda się im podważyć autorów danego Listu, tym samym podważą naukę. Ale nigdy nie zabraknie tych: „tych, którzy znają swojego
Boga, umocni się i będą działać” (Dan
11:33 b BW). Pan Jezus obiecał, że
Duch Święty przypomni całą prawdę w słusznym czasie. (Jan 14:26;
16:13)
Syn zatracenia - Antychryst
Bardzo denerwuje diabła to, że
ludzie, którzy zaufali Słowu, znają
jego koniec i nie dadzą się oszukać:
„Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania
naszego z nim, prosimy was, bracia,
abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś
wyrocznie, czy przez mowę, czy przez
list, rzekomo przez nas pisany, jakoby
już nastał dzień Pański. Niechaj was
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nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie
nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie
odstępstwo i nie objawi się człowiek
niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie
w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u
was, o tym wam mówiłem?” (2 Tes.
2:1-5 BW).
Wrogowie przekonuje, że nie
warto zajmować się proroctwami –
czyli eschatologią, bo to czyni podziały. Innego zdania był i jest apostoł Piotr: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy
dobrze czynicie, trzymając się go niby
pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie
wzejdzie jutrzenka w waszych sercach”
(2 Piotra 1:19 BW).
Pan Jezus i apostołowie ostrzegają? „Powstaną bowiem fałszywi
mesjasze i fałszywi prorocy i czynić
będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w
błąd, jeśli to możliwe, wybranych. Wy
przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem” (Mar.13:22,23 BW).
„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie”
(Łuk. 21: 28 BW). Jeśli nie mamy
poznania, zostaniemy zwiedzeni.
Człowiek nie może zbawić sam
siebie przez dobre uczynki: „Bo jeśli
Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale
nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo?
Uwierzył Abraham Bogu i poczytane
mu to zostało za sprawiedliwość.) A
gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie
nie uważa się za łaskę, lecz za należ-

ność” (Rzym. 4:2-4 BW). Prorok
Izajasz przypomina nam: „I wszyscy
staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata
splugawiona, wszyscy więdniemy jak
liść, a nasze przewinienia porywają nas
jak wiatr” (Izaj. 64:6 BW).
Dlatego Paweł kładzie nacisk na
wiarę, która rodzi się ze słuchania i
czytania Słowa. Łaska, a nie nasza
sprawiedliwość daje życie wieczne.
„Przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego. Nie z
uczynków, aby się nikt nie przechwalał.
Dziełem Jego jesteśmy, stworzeni w
Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,
które Bóg od dawna określił, abyśmy je
spełniali” (Efez. 2:8-10 BW).
Łaska została dana ludzkości
przez ofiarę jaką złożył Pan Jezus:
„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak
jak i On jest w światłości, to wtedy
pozostajemy w łączności ze sobą, a
krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu” (1 Jan 1:7 BP).
Unikajmy złych uczynków: „A
sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były
ich uczynki” (Jan 3:19 BP).
„Wszyscy bowiem musimy stanąć
przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor. 5:10
BP). Wszyscy będziemy musieli
stanąć przed trybunałem Chrystusa, czy nam się to podoba, czy
nie! „Gdy zaś ukazała się dobroć i
miłość Zbawiciela, naszego Boga, do
ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe
uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmy-
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cie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tyt. 3:4,5 BP).
Odsłonięcie Tajemnicy Jezusa
„Kiedy więc to czytacie, możecie się
dowiedzieć, ile wiem o tajemnicy Chrystusa. Nie była ona ujawniona ludziom
w minionych czasach, teraz zaś została
objawiona przez Ducha Świętego apostołom i prorokom” (Efez. 3:5BP).
Kiedy Pan Jezus przyjdzie po
raz wtóry wypełnią się te słowa:
„On pozwolił nam poznać tajemnicę
swej woli zgodnie z powziętym co do
Niego planem, aby go wykonać, gdy
nadejdzie pełnia czasu: (aby) wszystko
na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako
Głowie, i to, co w niebie, i to, co na
ziemi” (Efez. 1:9-11 BP).
Teraz już lepiej pojmujemy, dlaczego wróg ludzkości i jego naśladowcy próbują wyeliminować apostoła Pawła z Biblii. Słowa proroka
nadal są aktualne: „Oznajmiono ci,
człowiecze, co jest dobre i czego Pan
żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał
prawo, okazywał miłość bratnią i w
pokorze obcował ze swoim Bogiem”
(Micheasza 6:8 BW).
Apostoł Paweł nie bronił siebie,
ale swego Pana Jezusa Chrystusa i
Jego Ojca - Boga: „Jeżeli komuś
wydaje się, że przemawia z natchnienia
Bożego lub posiada jakiś inny dar duchowy, niech zapozna się z tymi zarządzeniami, ponieważ są one nakazem
Pana. Gdyby ktoś je zlekceważył, tego i
Pan zlekceważy” (1 Kor. 14:37, 38
BP). „Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że usłyszawszy słowo Boże,
przez nas głoszone, przyjęliście je nie
jak słowo ludzkie, lecz - jak jest w rzeczywistości - jak słowo Boże. Ono też
działa w was, którzyście uwierzyli” (1

Tes. 2:13 BW). „Kto więc odrzuca te
słowa, odrzuca nakazy nie ludzi, lecz
Boga, który udziela wam swego Ducha
Świętego” (1 Tes. 4:8 BW).
Już za życia apostołów próbowano ich podzielić, ale Piotr stanął
obronie Pawła: „A cierpliwość Pana
naszego uważajcie za zbawienie, jak to
dzięki udzielonej mu mądrości napisał
wam również umiłowany brat nasz
Paweł. Pisze też o tym i we wszystkich
listach. Są w nich pewne sprawy trudne do zrozumienia, które niedouczeni i
nieutwierdzeni przekręcają na własną
swoją zgubę, podobnie jak inne Pisma”
(2 Piotra 3:15,16 BW).
Dlaczego nauczyciele ci kierują
niesamowity atak na apostoła
Pawła?
Przypomnijmy sobie, że przez
apostoła Pawła Duch Święty objawił
naukę o zmartwychwstaniu, o Jezusie. O antychryście, o synu zatracenia, o Paruzji, 1 Tes. 4:13-18, 1
Kor. 15:51,52, oraz o Łasce.
Apostoł Paweł nie wymyślił tych
nauk, ale zostały mu objawione. Nie
mogąc ich obalić, starają się go
zohydzić. Nie dajmy sobie wmówić,
że proroctwa czynią podziały, czynią to niebiblijne komentarze ludzi
przewrotnych, którzy wyczytują z
Biblii to czego w niej nie ma. Opierają się na wnioskach, a nie na
Słowie. Tym bardziej niewzruszenie
trwajmy w Słowie, albowiem ono nie
może być naruszone z (Jan 10:35;
Mat 5:17,18).
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Czy istnienie narodu żydowskiego jest
dowodem na istnienia Boga?
Oczywiście! Naród ten często
będąc w niewoli i rozproszeniu, nie
zagubił swej religii i kultury. Po
wielkich supermocarstwach pozostały nieliczne zapiski, a Żydzi
nadal są. Ostali się w różnych wichrach historii, włącznie z holokaustem, ale nie własnych silach, ale z
postanowienia Bożego. Nikt dziś nie
słyszy o Moabitach, Filistynach, ale
słyszmy o niemieckich, amerykańskich, czy rosyjskich Żydach.
Izrael wielokrotnie za nieposłuszeństwo Bogu dostawał się w niewolę narodów, ale kiedy opamiętał
się, Bóg przebaczał im. Kiedy król
Dawid rozkazał zrobić spis powszechny w Izraelu, tą decyzją
położył ufność w człowieku, choć
swoje wszystkie zwycięstwa odnosił
dzięki Bogu. Został za to ukarany,
karą, którą sam wybrał:
Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić,
Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła,
który wytracał lud: Dosyć! Teraz powstrzymaj swoją rękę! A anioł Pański
znajdował się właśnie koło klepiska
Arawny Jebuzejczyka. Gdy tedy Dawid
ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł
do Pana: Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj
raczej twoja rękę dotknie mnie i dom
mojego ojca”. (2 Sam. 24:15-17 BW).
Około 400 lat później, Żydzi znów
dopuścili się bałwochwalstwa za co
zostali zesłani do niewoli babilońskiej
w roku 587/586 na 70 lat o której pro-

rokował Jeremiasz. „cała ta ziemia
stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i
narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat” (Jer. 25:11
BW). Prorok Daniel sprawdzał u proroka Jeremiasza, kiedy minie ten
okres niewoli: „Ja, Daniel, dociekałem w
Pismach liczby lat, które objawił Pan
prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy” (Dan. 9:2 BW).
Po 70 letniej niewolni Żydzi powrócili do swej ziemi, aby odbudować
Świątynię, miasto Jerozolimę i mury,
tak jak Bóg zapowiadał przez (Daniela
9:25-27). „Staraj się poznać to i zrozumieć: Od czasu zapowiedzi powrotu i
odbudowania Jerozolimy, aż do czasu
Księcia Pomazańca upłynie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie.
Zostaną odbudowane i dziedzińce, i
mury, choć czasy będą wciąż pełne
ucisku. Gdy zaś sześćdziesiąt dwa tygodnie upłyną i Pomazaniec zostanie
zgładzony, i nie będzie już nic dla niego
zburzone zostaną miasto i przybytek
przez księcia, który ma nadejść. Znajdzie swój kres w nieszczęściu, a wojny z
nim będą do końca i spustoszenia wcześniej zamierzone.
Z wieloma zawrze on przymierze,
na czas jednego tygodnia; po upływie
zaś połowy tygodnia zniesie ofiary z
pokarmów i ofiary krwawe. Na jednym
zaś skrzydle Świątyni będzie [obraz]
ohydnej brzydoty. I tak będzie do końca, do czasu, który jest na spustoszenie” (Dan 9:25-27 BWP).
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Proroctwo zapowiadało:
— odbudowania Jerozolimy
—odbudowanie i dziedzińca, i murów
— Zabicie Pomazaniec – czyli Pana
Jezusa

dam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż
powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. (Mat.23:38,39
BW). Od zburzenia Jerozolimy w 70
roku n.e. naród ten został rozproszony na cały świat, ale Pan Jezus
Zamiast wypełnić proroctwo, powiedział, że Żydzi nawrócą się
zaczęli budować swoje domy. dopiero podczas Jego widzialnego
Świątynię budowano od 536 do 521 powtórnego przyjścia.
Kto może zmienić lub odwołać to
roku, czyli 15 lat. Natomiast mury i
co postanowił Bóg?
dziedziniec odbudowano dopiero po
76 latach, w 445 roku p.n.e. W
Na tym narodzie wypełniły się
połowie siedemdziesiątego tygo- wszystkie błogosławieństwa i przednia, został zabity Jezus. I tak kleństwa, które zapowiedział im
wypełniło się ostatnie proroctwo z Mojżesz z góry Ebal:
Daniela 9:23-27).
„Ale u tych narodów nie będziesz
Izrael bez Boga
miał wytchnienia i nie będzie odpoProrocy zapowiadali rozprosze- czynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan
nie Izraela: „Wiele dni bowiem syno- da ci tam serce zatrwożone, oczy przywie Izraela będą bez króla i bez gasłe i duszę zbolałą. Życie twoje bęzwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez dzie ustawicznie zagrożone i lękać się
efodu i posążków. Lecz potem się na- będziesz nocą i dniem i nie będziesz
wrócą synowie Izraela i będą szukać pewny swego życia. Rano będziesz
Pana Boga swego i króla swego, Da- mówił: Oby już był wieczór, a wieczowida; z drżeniem pospieszą do Pana, rem będziesz mówił: Oby już było rano,
do Jego dóbr u kresu dni” (Ozeasza z powodu trwogi twego serca, która cię
3:4,5 BW).
ogarnie, i na widok tego, co będziesz
„Tak jest z moim słowem, które oglądał twymi oczyma" (5 Mojż. 28:65wychodzi z moich ust: Nie wraca do 67; 3 Mojż. 26:38-39)
mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i
Nie znajdziecie pokoju
spełnia pomyślnie to, z czym je
„Wszyscy, którzy ich spotykali,
wysłałem” (Izaj. 55:11BW).
pożerali ich, a ich wrogowie mówili:
Izrael często odchodził od Boga, Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli
ponieważ kapłani nie pilnowali na- przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości
uki: „Lud mój ginie, gdyż brak mu i nadziei ich ojców” (Jer. 50:7). Żydzi
poznania; ponieważ ty odrzuciłeś po- cierpieli za swój upór i bunt przeciw
znanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie Wszechmogącemu
Bogu.
Jak
był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś tragiczne w skutkach były słowa
o zakonie swojego Boga, Ja też zapo- „krew jego na nas i na dzieci nasze",
mnę o twoich dzieciach”. (Ozeasza 4:6 które Żydzi wykrzyczeli przed
BW). Pan Jezus potwierdził słowa Piłatem. Bóg tak samo obchodzi się
proroka Ozeasza: „Oto wasz dom z każdym człowiekiem jak z Żydami
zostanie wam pusty. Albowiem powia- bez względu na jego status.
Fundacja Słowo Nadziei | ROK 2017 | NR 100 ...................................... 22

Historia prześladowań Żydów

Gdyby Żydzi zostali odrzuceni
raz na zawsze, trzeba byłoby wyrzucić z Biblii 'wielką górę' obietnic
— W maju 1096 roku, w Nadrenii zosBoga, które obiecał temu narodowi.
tało zabitych 12 000 Żydów;
Prorok Daniel ubolewał nad swymi
— W Anglii, mocą rozporządzenia z
rodakami, prorokując: „Jak napisano
dnia 1 listopada 1290 roku - pod groźbą
powieszenia - wypędzono wszystkich
w Zakonie Mojżesza spadło na nas
Żydów. Dopiero po 370 latach zewszelkie nieszczęście, my jednak nie
zwolono im na osiedlenie się w kraju.
ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, od— We Frankonii, Bawarii i Austrii od
wracając się od naszych win i bacząc
wiosny do jesieni 1298 roku zamorna twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował
dowano około 1 miliona Żydów.
nieszczęścia i sprowadził je na nas; bo
— We wrześniu 1306 roku, pod groźbą
sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we
kary śmierci wypędzono z Francji około
wszystkich swoich dziełach, których
100 000 Żydów.
dokonał, ale my nie słuchaliśmy jego
— Rycerze zakonni z chęci grabieży
głosu” (Dan 9:13-14).
mordowali mężczyzn, kobiety i dzieci
żydowskiego pochodzenia.
Ludzie nigdy nie dotrzymują
— W 1348 roku obwiniono ich o sproobietnic, jakie składają Bogu, ale
wadzenie morowego powietrza i z tej
Bóg zawsze: „Lecz nie odejmuję mu
przyczyny uśmiercono ich więcej, niż 1
łaski mojej i nie zawiodę w mojej wiermilion.
ności. Nie zbezczeszczę mojego przy— Od 1488 roku, w Hiszpanii stracono
mierza ani nie zmienię słowa ust moponad 30.000 Żydów za to, że potaich. Raz przysiągłem na moją świętość;
jemnie praktykowali swoją religię. Jeżeli
na pewno nie skłamię Dawidowi. Poktoś odmawiał spożywania wieprzowitomstwo jego trwać będzie wiecznie i
ny, albo przed sabatem okrywał swoje
tron jego będzie przede Mną jak słońce,
łoża czystym, lnianym płótnem, albo też
jak księżyc, co pozostaje na wieki, a
zapalał świece sabatowe - znaczyło to,
że jest Żydem. Za takie postępowanie
świadek w chmurach jest wierny” (Ps.
orzekano - zarówno jednostki i całe
89:34-38 BT II):
rodziny, winnymi śmierci.
W Milenium powrócą do Izraela
Nie wspominając już holokaustu pod„Po wielu dniach otrzymasz rozkaz,
czas Drugiej Wojny Światowej w której
w
latach
ostatecznych przyjdziesz do
zginęło ponad sześć milionów Żydów.
kraju
uwolnionego
od miecza i do ludu
Kara nie zawsze oznacza całzebranego
z
wielu
ludów na górach
kowite odrzucenie. Ani Pan Jezus,
izraelskich,
które
długo
były spustoszoani Jego apostołowie nie usprawiedliwiali Żydów, wprost przeciwnie. ne; wszyscy oni wyprowadzeni spośród
mieszkają
bezpiecznie”
Apostoł Paweł odsłania przyczynę, narodów,
dla której Izrael został odrzucony (Ezech. 38:8BW).
przez Boga: „Mówię tedy: Czy się
Bóg przebaczy ich grzechy po
potknęli, aby upaść? Bynajmniej. to, by mógł powrócić do ziemi obieWszak wskutek ich upadku zbawienie canej i do Jego przymierza podczas
doszło do pogan, aby w nich wzbudzić Milenium. Spełni się to, o czym
zawiść” (Rzym. 11:11,12 BW).
prorokował Ezechiel: „I wyprowadzę
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was spośród ludów, i zgromadzę was z Zaiste więc, nad kim chce, okazuje
ziem, w których zostaliście rozproszeni, zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do
ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, zatwardziałości” (Rzym. 9:14-18 BW).
i wylewem zapalczywości. I zaprowaNie ludzie będą decydować kto
dzę was na pustynię ludów, i tam będę jest Żydem, a kto nim nie jest. Dziś,
się procesował z wami twarzą w twarz; przez badania DNA, ludzie potrafią
I każę wam przejść pod rózgą, i do- odczytać ze szczątków ciała ludzkładnie was przeliczę. Ale wyłączę kiego, z jakiego pochodzili narodu,
spośród was opornych i odstępców; lub plemienia, nawet czym się odwyprowadzę ich z ziemi, w której byli żywiali. To o ileż bardziej doskonalprzychodniami, lecz do ziemi izraelskiej sze jest Boże wybranie. Nie zostanie wejdą i poznacie, ze Ja jestem Pan” nie pominięty nikt, kogo Bóg za(Ezech. 20:34-35 ,37-38).
chował w swej pamięci.
To co zapowiedziane stać się
Jako ludzie mamy tendencje do
musi
osądzania i przekreślania ludzi. Pan
„A żebyście nie mieli zbyt wysokie- Jezus rozmawiając z Samarytanką,
go o sobie mniemania, chcę wam, bra- która pochodziła z dziesięciopokocia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardzia- leniowego królestwa Izraela, która
łość przyszła na część Izraela aż do tak jak jej praojce odeszli od Zakoczasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w nu.
ten sposób będzie zbawiony cały Izrael,
Pan Jezus wlał w jej serce najak napisano:
dzieję, mimo ich niechlubnej przePrzyjdzie z Syjonu wybawiciel i od- szłości maja nadzieję. Idźmy w
wróci bezbożność od Jakuba. A to bę- ślady naszego Zbawcy. Nie sądździe przymierze moje z nimi, gdy zgła- my, abyśmy nie byli sądzeni: „Ojdzę grzechy ich. Co do ewangelii, są cowie nasi na tej górze oddawali Bogu
oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla wasze- cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozoligo dobra, lecz co do wybrania, są umi- mie jest miejsce, gdzie należy Bogu
łowanymi ze względu na praojców. cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: NieNieodwołalne są bowiem dary i powo- wiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozoliłanie Boże” (Rzym. 11:25-29BW).
Nie podważajmy obietnic, które mie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
Wy czcicie to, czego nie znacie, my
Bóg obiecał Izraelowi. „Cóż tedy
czcimy
to, co znamy, bo zbawienie
powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedlipochodzi
od Żydów. Lecz nadchodzi
wy? Bynajmniej. Mówi bowiem do
Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi
zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. czciciele będą oddawali Ojcu cześć w
A zatem nie zależy to od woli człowie- duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich
ka, ani od jego zabiegów, lecz od zmi- szuka, którzy by mu tak cześć oddawałowania Bożego. Mówi bowiem Pismo li” (Jan 4:20-23 BW). Dlatego, że
do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby dała wiarę Panu Jezusowi, wielu
okazać moc swoją na tobie i aby roz- uwierzyło.
sławiono imię moje po całej ziemi.
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Proroctwa są jedynym z najsilniejszych
argumentów na prawdomówność ruzji Chrystusa, zmartwychwstaniu,
Boga. A apostoł Piotr to tak ujął: „W czy antychryście: „Paweł, sługa Jeten sposób słowa proroków posiadają zusa Chrystusa, powołany na apostoła,
moc jeszcze większą. Dobrze więc wyznaczony do zwiastowania ewangelii
zrobicie, jeżeli będziecie przy nich Bożej, którą [Bóg] przedtem zapowietrwać, bo są niczym pochodnia, która dział przez swoich proroków w Pirozprasza mroki, dopóki prawdziwa smach Świętych o Synu swoim, potomjutrzenka nie zaświta w waszych ser- ku Dawida według ciała, który według
cach” (2 Piotra 1:19 BWP). Do wy- ducha uświęcenia został ustanowiony
pełnienia podczas wielkiego ucisku, Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie,
czeka ponad trzysta proroctw.
Boże Słowo jest zawsze praw- Panu naszym” (Rzym. 1:1-4 BW).
dziwe i nigdy nie zawodzi: „PrzypoCelem proroctw jest lepsze pomnijcie sobie to wszystko, co się już znanie Boga i Jego zamierzeń,
dawno zdarzyło! Ja jestem Bogiem i nie które zawsze ogłasza wcześniej:
mam sobie równego, Bogiem jestem i „Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli
drugi taki nigdzie nie istnieje.
nie objawi swego zamiaru sługom
Ja od dawna objawiłem to, co ma swym, prorokom” (Amosa 3:7 BT).
się zdarzyć, dawno mówiłem o tym, co
Niektórzy głoszą, że Bóg przysię jeszcze nie stało. Ciągle mówię, że puszcza, spodziewa się. Ale Bóg
to, co zamierzam, nastąpi i że zrobię to Biblii wie wszystko od początku do
wszystko, co uznam za słuszne” (Izaj. końca. Jego Słowa są konkretne, i
46:9,10 BWP).
nie mają nic wspólnego z trafnym
„Rzeczy przeszłe od dawna zwia- przewidywaniem.
stowałem, z moich ust one wyszły i
Inni głoszą, że proroctwa ich nie
zapowiadałem je, nagle wykonałem to i
interesują, tylko Jezus. No właśnie
spełniło się. Ponieważ wiedziałem, że
na Jezusie skupia się najwięcej
jesteś uparty i że twój kark jest ścięproroctw od Księgi Rodzaju 3:15 do
gnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu,
Objawienia włącznie. (Rzym. 15:25dlatego dawno ci zwiastowałem i ogła27).
szałem, zanim się spełniło, abyś nie
Biblia pokazuje nam przyszłość
powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój
posąg ryty i mój posąg lany to naka- przez co daje jej potężne świadectwo co do natchnienia. Bóg zawsze
zał” (Izaj. 48:3-5 BW).
Proroctwa to eschatologia biblij- daje swojemu ludowi wystarczający
na, która u wielu została odstawio- materiał dowodowy z Pisma „aby
na na boczne tory. Proroctwa za- szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako
powiadają wszystko co ma się jesz- po omacku. Bo w rzeczywistości jest On
cze wydarzyć. Zapowiadali je pro- niedaleko od każdego z nas” (Dzieje
rocy, Pan Jezus i apostołowie, 17:27BT).
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Jak rozróżnić cuda Boże od diabelskich?
Pan Jezus powiedział: „I rzekł do ani nie: „Idźcie i oznajmijcie Janowi,
nich: Idźcie na cały świat i głoście co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto wzrok i chromi chodzą, trędowaci zouwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba- stają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli
wiony; a kto nie uwierzy, będzie potę- są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana
piony. Tym zaś, którzy uwierzą, te jest ewangelia” (Mat. 11:4,5 BW).
znaki towarzyszyć będą: w imię moje
Trzeba zauważyć, że przeciwnizłe duchy będą wyrzucać, nowymi języ- cy Jezusa nie zaprzeczali, że Jezus
kami mówić będą; węże brać będą do czynił cuda, ale zawsze pytano
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie „Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę
będzie im szkodzić. Na chorych ręce moc?” (Mat. 21:23BW). Setki ludzi
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” zostało uzdrowionych, dlatego fakt
(Marka 16:15-18 BT).
Jego cudów pozostawał poza dysZ drugiej strony Pan Jezus kusją.
ostrzega, że moce ciemności uruPodczas Pięćdziesiątnicy, apochomią wszelkie zwiedzenia szcze- stoł Piotr nawiązał do cudów Jezugólnie podczas wielkiego ucisku: sa: „Mężowie izraelscy! Posłuchajcie
„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża,
fałszywi prorocy i czynić będą wielkie którego Bóg wśród was uwierzytelnił
znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i przez czyny niezwykłe, cuda i znaki,
wybranych. Oto przepowiedziałem jakie Bóg przez niego między wami
wam. Gdyby więc wam powiedzieli: uczynił, jak to sami wiecie” (Dzieje Ap.
Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; 2:22BW).
oto jest w kryjówce - nie wierzcie”
Cuda Jezusa były im dobrze
(Mat. 24:24-26 BW).
znane i zostały spisane przez naCuda opisane w Biblii mają zaw- ocznych świadków. Wobec tego,
sze swój określony cel. Nigdy nie dlaczego tak wielu wierzących w
dokonywały się na pokaz. Na przy- nie, nie wierzy? Ponieważ nigdy ich
kład nakarmienie ponad 5000 ludzi nie doświadczyli z braku wiary i
(Łuk. 9:12-27). Pan Jezus dokony- głoszą, że przeminęły, choć nie
wał cudów z miłości i chęci pomocy potrafią tego udowodnić w oparciu o
tym, którzy tego potrzebowali. Cuda Biblię.
są obiektywnymi znakami dla ludzi
Marek o takich niedowiarkach
przekonując, że Jezus był obieca- napisał: „I z powodu ich niedowiarnym Mesjaszem, uwierzytelnionym stwa nie uczynił tam wielu cudów”
między innymi przez znaki i cuda.
(Mat. 13:58 BWP).
Kiedy Jan Chrzciciel został
Natomiast Pan Jezus zapewnił:
aresztowany, wysłał swoim uczniów „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgrodo Jezusa, aby do końca się upew- madzeni w imię moje, tam jestem pośród
nić, czy ON jest Mesjaszem. Pan nich” (Mat. 18:20 BW). Musimy wybrać,
Jezus nie odpowiedział mu, ani tak albo idziemy w mocy Ducha, albo w
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mocy ciała, decyzja należy do nas.
Pan Jezus cały czas wspiera
Niektórzy chrześcijanie bezmyślnie swoich uczniów. Kiedy zobaczył
powtarzają – „cudów nie ma”! Nie ma niewidomego człowieka, użalił się
dla tych, którzy udają, że wierzą w nad nim, bez żadnych warunków
Boga, a idą o własnych siłach. Nie wstępnych - uzdrowił go: „Przechowierząc w cuda, człowiek sam odcina dząc kiedyś ujrzał Jezus pewnego człosię od ich mocy i w gruncie rzeczy wieka, który był niewidomy od urodzejego bóg jest bogiem niewiedzy, nie- nia. Uczniowie zapytali tedy Jezusa:
wiary i niemocy, a: „Jezus Chrystus
Nauczycielu, dlaczego ten człowiek
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebr. urodził się niewidomy: Czy to on sam
13:8 BW).
dopuścił się jakiegoś grzechu, czy może
Cuda nie są na zawołanie
jego rodzice? A Jezus odpowiedział:
Niektórzy próbują czynić „cuda” Nie chodzi tu o grzech ani jego, ani
dla własnej chwały. Często słyszy jego rodziców; stało się zaś tak, aby
się, że przyjedzie ktoś, kto będzie przez niego objawiły się sprawy Boże”
uzdrawiał. Pan Jezus nie przyszedł (Jan 9:1-4 BWP).
na ziemię aby uzdrowić wszystkich
Nie raz zachowujemy się jak
ludzi, ale zbawić tych, którzy w mało wierny Tomasz: „Jeżeli nie
Niego uwierzą.
zobaczę śladów gwoździ na Jego ręDlatego: „Nie potrzebują lekarza kach i nie włożę palca w Jego bok, nie
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie uwierzę” (Jan 20:25 BP). Jakże częprzyszedłem powołać sprawiedliwych, sto te słowa Pan Jezus kieruje do
ale grzeszników” (Marka 2:17 BW). nas: „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś;
„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł błogosławieni, którzy nie widzieli, a
szukać i zbawić to, co zginęło” (Łuk. uwierzyli” (Jan 20:29 BW).
19:10 BW). Chroń nas Panie Jezu
Tomaszowi trudno było uwierzyć
przed tymi sprawiedliwymi, którzy w zmartwychwstanie Jego Pana,
dla własnej chwały zmieniają to, ale wiara w cuda to nie naiwność.
czegoś Ty nie nauczał.
Uzdrowienie niewidomych, wzbu„Dzieci moje, to wam piszę, abyście dzenie z martwych i uzdrowienie z
nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, wszelkich niemocy, także pomamy orędownika u Ojca, Jezusa wszechny Potop i rozdzielenie się
Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Morza Czerwonego, to są cuda
Boga,
który
ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a Wszechpotężnego
nie tylko za nasze, lecz i za grzechy stworzył Niebo i ziemię.
całego świata” (1 Jana 2:1,2 BW).
Apostoł Paweł pyta: „Dlaczego
Pan Jezus: „nadłamanej trzciny uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg
nie złamie i nie dogasi knota, który wzbudza umarłych?” (Dzieje Ap. 26:3
jeszcze dymi dopóki nie przeprowadzi BW). Bóg przez nadprzyrodzone
sprawiedliwości aż do chwalebnego zjawiska objawia swoją moc:
zwycięstwa. W Jego imieniu narody „Wszystkie gwiazdy na niebie i Orion
będą pokładać nadzieję” (Mat. 12:20 nie będą już jaśniały swym blaskiem.
BWP).
Słońce będzie zaćmione już przy swoim
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wschodzie i księżyc przestanie wydawać światło. I ukarzą cały wszechświat
za jego przewrotność i bezbożników za
ich przewinienia; położę kres pysze
rodzaju ludzkiego i bezkarność tyranów
ukrócę. Ludzi będzie się spotykać rzadziej niż najszczersze złoto a zwykłych
śmiertelników nie tak jak złoto z Ofir. I
dlatego potrząsnę niebiosami a ziemia
ruszy się w posadach od gniewu Pana
Zastępów, kiedy w dniu owym mój
gniew zapłonie” (Izaj. 13:10-13 BWP).
Szukajmy Boga dopóki można
Go znaleźć, aby nas zachował: „A
módlcie się, żeby ucieczka wasza nie
wypadła w zimie albo w szabat. Będzie
bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego
nie było od początku świata aż dotąd i
nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie
został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz
z powodu wybranych ów czas zostanie
skrócony. Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo:
Tam, nie wierzcie!” (Mat. 24:20-23
BW).
„W Tobie, Panie, moja ucieczka,
niech nie doznam wstydu na wieki;
wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i
ocal mnie! Bądź mi skałą schronienia i
zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże
mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, od
pięści złoczyńcy i ciemiężyciela” (Psalm

nie są to słowa, Nie słychać ich głosu”
(Psalm 19:2-4 BW).
Hiob ponad 3500 lat temu zapisał to, co dopiero kilkaset lat temu
odkryli naukowcy, że Bóg: ziemię
zawiesił na niczym. (Hiob. 26:7BG). Ta
ziemia majestatycznie i niezmiennie
kręci się, odmierzając bezbłędnie
dni i noce.
Ziemia obiega wokół słońca orbitę o długości 940 mln kilometrów o
kształcie gigantycznej elipsy, mknąc
z prędkością około 35 km na sekundę. Z pewnością nie jest to wynikiem ślepego trafu ewolucji, chaotycznych przemian, czy kosmicznego przypadku.
„Pan wyrzekł słowo i powstały niebiosa i wszystko, co na nich, gdy wydał
swe tchnienie. (…) Na Jego słowo
wszystko powstało, co tylko rozkazał,
wszystko się spełniło” (Psalm 33:6,9
BWP).
Biolog Edwin Conklin wykładowca Princeton University nawiązując
do słów powyższego Psalmu powiedział:
„Prawdopodobieństwo przypadkowego powstania życia jest porównywalne z prawdopodobieństwem powstania
wielkiego słownika wskutek eksplozji w
drukarni”.

Nasze słońce w porównaniu z
Bóg jak i Jego dzieła są niezmiegwiazdami to malutki karzełek. Dlarzone i ponadczasowe
tego radujmy się, że jesteśmy
Jego dzieła nie zastarzały się dziećmi nieskończonego Boga, dla
tak jak ich Stwórca. Gwiazdy nadal Którego wszystko jest jawne, który:
tak samo są świeże i roziskrzone. „Przeznaczył nas już przedtem na swo„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A ich synów przez Jezusa Chrystusa,
firmament głosi dzieło rąk jego. Dzień zgodnie z postanowieniem, które było
dniowi przekazuje wieść, A noc nocy wyrazem Jego upodobania” (Efez. 1:5
podaje wiadomość. Nie jest to mowa, BWP).
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Listy do Redakcji
Witaj Bracie
Po przeczytaniu art. Wesele
Baranka doznałem wielkiej radości.
Temat ten jest wspaniale napisany,
prosty, czytelny i zrozumiały.
Dopiero teraz naprawdę otworzyły
mi się oczy na błogosławieństwa,
które czekają tych, którzy znajdą się
na tej uczcie weselnej. Jestem
szczęśliwy, że cię poznałem, za
twoje oddanie, oraz udzielanie
pomocy tym, którzy cię potrzebują.
Uczę się od ciebie polegać
bezgranicznie na Słowie Bożym.
Choć kilka razy przeczytałem Biblię
przez okulary Strażnicy, to niestety
byłem ślepy.
Józek
Przesyłka dotarła, Elżbieta jest
bardzo zadowolona. Odwiedzam
także przy tej okazji innego, 83letniego byłego świadka. Elżbieta
upoważniła mnie, abym dał Ci
numer jej telefonu. Ona ma w tej
chwili chore oczy i nie może
korzystać z komputera. Chciała Cię
zapytać, czy w uzasadnionej
sytuacji mógłbyś ją ochrzcić, czy to
robisz, bo ona czuje, że powinna
być ochrzczona prawidłowo, bo nie
uznaje chrztu świadków. Proszę
Tadziu abyś przysłał 5 szt. SN nr
99, tych ostatnich, o Trójcy, bo takie
jest zapotrzebowanie. Zgadzają się
z treścią, jaką wyłuszczyłeś w tym
numerze.
Dziękuję z góry- Kazik.

chciałam szybciej do pana napisać,
ale zawsze wyleciało mi to z głowy.
A więc przepraszam, że dopiero
teraz się odzywam. Mój chłopak był
pod wrażeniem pańskiej wiedzy na
temat Biblii. Nie zdawał sobie sprawy z tego, czego się od pana
dowie. Jechał z takim nastawieniem, że on zna prawdę i nic ani
nikt go nie przekona, że się myli.
Jednak
panu
się
udało,
ponieważ powiedział, że musi
zacząć sam myśleć, że kupi inną
Biblię. Powiedział też, że pójdzie
tam do zboru i zada te pytania, na
które zna odpowiedź, ale inną niż
uczą u świadków.
Dałam mu też książkę „Kryzys
Sumienia”,
którą
obiecał,
że
przeczyta. A to wszystko dzięki
Panu. Bardzo Dziękuję. Wierzę w to
i mam ogromną nadzieję, że pozna
tę jedyną prawdę, która jest w Biblii.
Jak tylko będę mogła, będę Go
wspierać i razem z nim odkrywać
prawdę z Biblii. Teraz pozostaje mi
"tylko" albo "aż" modlitwa. Jeszcze
raz bardzo dziękuję za dobre serce,
za poświęcony czas, oraz za
wsparcie i pokazanie prawdy.
Dziękuję i Pozdrawiam

Odpowiedź po tygodniu
Po spotkaniu u pana i po rozmowie ze starszym od świadków w
Niemczech, mój chłopak powiedział
mi, że jest zakochany w ich organiDobry wieczór
zacji. Powiedział, że jeżeli prawda
Chciałabym jeszcze raz, z ma wyjść to ona wyjdzie, ale na
całego serca, bardzo podziękować razie on będzie tam chodził i
za
spotkanie.
Minął
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niach. Ten człowiek z ich zboru Jednocześnie dziękuję wszystkim
znowu mu namieszał. Bardzo zabo- tym, którzy wspierają naszą pracę
lało mnie, to jak mi powiedział, że finansowo, dzięki czemu możemy
nie chce rozmawiać ze mną na ten skuteczniej docierać do czekajątemat, że nie chce poznawać ze cych na pomoc. Przed chwilą odemną prawdy. Gdy był w Polsce brałem telefon od matki b. św. który
mówił całkiem coś innego.
stracił pracę i od trzech dni nie mieli
na chleb - dosłownie. Trudno mówić
Od Redakcji
Miej nadzieję w Słowach Pana o miłości, kiedy twój brat czy siostra
Jezusa, który powiedział: „Zapraw- jest głodna. Ludzie ci czują się oddę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli rzuceni, i czekają na pomocną dłoń
ziarno pszenicy nie zostanie wrzucone w różnej formie.
Witam
w ziemię i nie umrze, zostanie samo,
jeśli zaś umrze, przyniesie obfity plon”
Przypadkowo natknąłem się na
(Jan 12:24 BP). Okazałaś mu wiele waszej stronie na list byłego SJ,
miłości, uczyniliśmy to co w naszej który poszukując prawdy, wytknął
organizacji (ciału kierowniczemu)
mocy, a wzrost daje Bóg.
Proszę wszystkich czytelników o SJ zakłamanie... Sam byłem SJ, ale
modlitwę za tych młodych ludzi, aby odsunąłem się od organizacji ok.
Bóg złączył to co ludzie rozwalili, i 2000 roku nie zgadzając się z podoprowadził ich do życia wieczne- dobnymi sprawami, jakie poruszył
go. Między innymi ten list pokazuje, autor listu. Dziś mam miano nieże pomaganie ludziom w ich życiu czynnego SJ, ale oficjalnie nie wyto nie bajka. Łatwiej wstawić jakiś stąpiłem z organizacji z braku odfilmik na stronę, czy przekazać powiedniej alternatywy. Obecnie
pozostaję poza wszelkimi organizajakiejś wiadomości.
Do Fundacji prawie każdego dnia cjami religijnymi, ale z tego powodu
ktoś pisze, lub dzwoni, przedstawiając też osłabłem w wierze, stąd prośba
Pozdrawiam Krzysztof
swój problem. Wcale nie mała liczba o kontakt.
byłych świadków opuszcza tą organizację w głębokiej depresji.
Miałam przyjemność przeczytać
Często podczas pierwszej roz- kilka ciekawych artykułów na stromowy nastawiam się na słuchanie. nie waszej Fundacji odnośnie
Potem modlitwa. Niektórzy utracili Świadków Jehowy. Czy istnieje
rodziców czy dzieci tylko dlatego, możliwość zamówienia książki pt.
że bardziej usłuchali Boga niż nie- Daniel prorok wiary i nadziei i Dziewolnika Strażnicy. Niemalże z dnia je Apostolskie wczoraj i dziś . Mam
na dzień stracili tych, na których książkę o Danielu ale wydane przez
całe życie pracowali, kształcili, Świadków Jehowy i chciałam przeopiekowali się. Dlatego proszę o czytać ją z innej perspektywy bo do
wsparcie w modlitwie, abym miał świadków Jehowy to widzę nie
siły do wspierania tych, którzy przez można mieć specjalnego zaufania.
Pozdrawiam Diana
dłuższy okres potrzebują pomocy.
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Witam Jestem Chełma, woj. lubelskie. Nie jestem byłym ŚJ, ale
byłym członkiem pokrewnego ruchu
o tych samych korzeniach, Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania",
w którym do grudnia ubiegłego roku
byłem pielgrzymem, lecz w grudniu
tamtego roku zostałem wyrzucony
za niezgadzanie się z pewnymi
naukami i praktykami tego ruchu.
Takich wyrzuconych lub tych, którzy
sami odeszli lub są bliscy podjęcia
tej decyzji jest nas trochę więcej.
Pozdrawiam Adam
Szanowni Państwo, przypuszczam że prowadząc działalność
pomocy ofiarom Świadków Jehowy,
macie Państwo ogromną wiedzę o
działalności tej grupy, jednak piszę
o sprawie, które mnie bardzo zaskoczyła. Organizacja ŚJ podejmuje szeroką aktywność w grupie osób
niesłyszących, organizując m.in.
kursy języka migowego.
Osoby niesłyszące są łatwymi
ofiarami, ponieważ słabo znają
Pismo Św. i są w pewnym sensie
pozostawione na uboczu działalności duszpasterskiej, żyją też często
w izolacji społecznej. Być może
Państwo jesteście w stanie coś
zrobić, aby pomóc wspomnianej
przeze mnie grupie. Proszę o zachowanie anonimowości.
Pozdrawiam

nie, mówią lub nie, jest dla każdego
ta sama droga - Edukacja. Ja mogę
ci w tym pomóc kiedy podasz jakiejś adresy i trzeba by było raz, lub
dwa razy w roku dla tych co wyjdą
zrobić specjalne spotkania. Świadkowie są trudnymi partnerami,
którzy dość trudno znajdują wspólny język z innymi religiami.
Im nie wystarczy społeczność,
ale odtrucie z tej nauki na podstawie Pisma Świętego. Możesz być
pewny z mej strony dyskrecji bo
przecież pragniemy im pomóc a nie
zaszkodzić.
Pozdrawiam
Witam
Interesuje mnie cała Biblia, szczególnie Księga Daniela jest dla mnie
dość trudna, a chcę poznawać całe
Pismo skierowane do człowieka, więc
szukam jakby ,,pomocy'' do zrozumienia proroctw i też dawnej historii Izraela.
Obecnie czytam Pana książkę ,,Zanim
zostaniesz ŚJ, i wiele mi ona uporządkowała w głowie. Cieszę się, że Pan
pisze te książki, szukam kontaktu z
takimi osobami duchowymi, które pomogą właściwie zrozumieć różne kwestie biblijne. Pozdrawiam Pana i życzę
owocnej pracy. Szczęść Boże!

Grażyna

Droga Redakcjo
Witaj Bracie. Wyszłam prawie
dwa miesiące temu z organizacji
Witaj Bracie
Świadków. Szukam ludzi, dla któJa miałem kiedyś w Gdyni roz- rych pokarm duchowy jest niezbędmowę z dziewczyną, która jest nie- ny, Wiem, że teraz muszę dużo
słyszącą, podesłała mi ją jej rodzo- czasu poświęcić na ponowne pona siostra, chyba katoliczka. Ewan- znanie Słowa Bożego bez wskazógelia docierała do niej, ale pewnie wek niewolnika. Czy możesz mnie
ta głosicielka bała się samotności, skontaktować z jakąś grupą w Lugdy opuści szeregi świadków. Jed- blinie? Mieszkam na Węglinku, w
no jest pewne, czy ludzie słyszą czy pobliżu
Jana
Pawła.
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Witaj Tadeuszu, dziękuję za
odpowiedź, która na pewno
pomoże mi w rozmowach ze
Świadkami Jehowy, ale niedawno dowiedziałem się (jak na
ironię) że mój syn zaczął chodzić z dziewczyną (jeszcze nie
ma 18 lat), której rodzice są od
8 lat Świadkami Jehowy, a ona
również jeździ na spotkania.
Z tego co się dowiedziałem to jej
rodzina, to chyba byli świadkowie i
że ponoć nie głoszą od domu do
domu - tak mi powiedział syn. Jak
widzę z żoną to oboje są zakochani
i trudno mu cokolwiek wytłumaczyć.
Powiedziałem mu, że problemy
mogą się zacząć jak ona będzie
pełnoletnia i świadomie da się
ochrzcić i zostać Świadkiem Jehowy, i niech ten temat przemyśli.
Oświadczył, że na razie zostanie
tak jak jest, czyli będzie się z nią
spotykał. Tadeuszu, jeżeli możesz
mi coś na powyższy temat napisać
to proszę napisz, gdyż nie wiem jak
postąpić. Jak zabronię mu się spotykać to i tak zrobi to co będzie
chciał, jest pełnoletni. Jak postępują
w takich sytuacjach ŚJ?. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Rysiek

Dzień dobry. Piszę do państwa,
gdyż jestem zainteresowany kontaktem z osobami, które opuściły
organizację świadków Jehowy i
szukają Boga oraz Jezusa Chrystusa zgodnie z przesłaniem biblijnym.

O telefonie pamiętałem
- Biblię zapomniałem!

Jarku, nigdy nie zapominaj o
słowach Nehemiasza, które skierował do Żydów, którzy powrócili z
niewoli babilońskiej: „I nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w
Bogu jest waszą siłą”. (Neh
8:10cBWP). Tak samo naucza apostoł Paweł: „Radujcie się zawsze w
Panu, jeszcze raz mówię: radujcie się”.
(Filip 4:4BWP).
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