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PODZIĘKOWANIE
Autorzy pragną wyrazić wdzięczność posłudze Watchmana Nee i Witnessa Lee, która umożliwiła
przygotowanie tego materiału. Zagłębiamy się w prawdy, które ci dwaj słudzy Pańscy odkryli w Słowie
Bożym. Wyrażamy też wdzięczność Living Stream Ministry, za udzielenie nam pozwolenia na wykorzystanie cytatów do niniejszych planów poselstw dla młodzieży w odzyskiwaniu Pańskim.
Cytaty z Nowego Testamentu pochodzą z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, Living
Stream Ministry, Anaheim 2017. Cytaty ze Starego Testamentu opierają się na następujących źródłach: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1999, Biblia to jest Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu (tzw. Biblia Warszawska), BiZTB, Warszawa 1991 oraz Biblia to jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Biblia Gdańska z 1632 r.), BiZTB, Warszawa 1986).
W przypadku rozbieżności pomiędzy przekładem polskim a tekstem oryginalnym Starego Testamentu
korzystano z przekładu angielskiego: Holy Bible Recovery Version, Living Stream Ministry, Anaheim
1999, konsultując tłumaczenie wersetów z tekstem hebrajskim interlinearnym (Hebrajsko-polski
Stary Testament – Pięcioksiąg. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017, Hebrajsko-polski Stary
Testament – Prorocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem
słów hebrajskich, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2008 oraz Hebrajsko-polski Stary
Testament – Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów
hebrajskich i aramejskich, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2014).
Wszystkie „fragmenty książek posługi” zostały zaczerpnięte z książek Watchmana Nee i Witnessa
Lee, opublikowanych przez Living Stream Ministry, Anaheim, Kalifornia, za zgodą wydawcy. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
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REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS KONFERENCJI
Europejska Konferencja Młodzieżowa stwarza młodzieży z całego świata jedyną w swoim rodzaju
sposobność scalania się ze sobą i wspólnego podążania za Panem. W celu stworzenia właściwej atmosfery, która pomoże nam to osiągnąć, konieczne jest abyśmy przestrzegali następujących zasad:
1. Podczas całej konferencji powinniśmy ubierać się właściwie i skromnie:
• Nie nosimy odzieży z niewłaściwymi rysunkami, napisami ani symbolami. Odzież powinna
zakrywać ramiona, plecy i brzuch. Nie chodzimy w spodniach opadających na biodra.
• Zalecamy, by siostry ubierały się na spotkania w spódnice lub sukienki, wystarczająco długie, by podczas siedzenia zakrywały kolana, a bracia zakładali koszule z kołnierzykiem.
• Na czas zajęć popołudniowych prosimy zakładać ubrania skromne, nie wyzywające –
np. dobrze będzie, jeżeli bracia i siostry będą zakładali nieobcisłe spodnie/spodni dresowych i koszulki zakrywające ramiona. Podczas całej konferencji nie zezwala się na noszenie
bardzo krótkich spodenek.
• Bracia nie mogą nosić różnego rodzaju kolczyków ani ćwieków (w tym w uszach), zarówno
w trakcie trwania konferencji, jak i podczas podróży.
2. Nie zezwala się korzystać z telefonów ani innych urządzeń elektronicznych; młodzież musi je
schować i nie trzymać na widoku. Jeśli będą widoczne, opiekun musi je zabrać. Powinniście
przywieźć papierową Biblię i papierowe Hymny, żeby z nich korzystać na spotkaniach, a także
oddzielny aparat fotograficzny do robienia zdjęć. Prosimy, by opiekunowie i pomocnicy podczas trwania konferencji trzymali własne telefony przy sobie i korzystali z nich tylko w nagłych
wypadkach.
3. Podczas całej konferencji powinny być zachowywane właściwe relacje pomiędzy braćmi i siostrami. Bracia nie powinni przebywać w pobliżu pokojów zajmowanych przez siostry i odwrotnie.
4. Nie należy dokonywać zmian w przydziale do pokoi bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia
od opiekuna oraz osób odpowiedzialnych za konferencję.
5. Zabrania się opuszczania terenu konferencji bez pozwolenia.
6. Nie krytykujemy, nie narzekamy i nie używamy brzydkich słów.
7. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania planu konferencji:
• Zajmujemy miejsce na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania. Na początku otwórzmy się
i używajmy swojego ducha (śpiewając, modląc się, modlitewnie czytając itp.).
• Nie opuszczamy pomieszczenia od rozpoczęcia spotkania aż do jego zakończenia, tzn. nie
korzystamy z toalet w trakcie trwania spotkania (skorzystajmy z toalety przed spotkaniem).
• Na każde spotkanie zabieramy ze sobą Biblię, Hymny, notes, długopis i podręcznik. Róbmy
notatki!
• Nie jemy i nie pijemy (wyjątek stanowi woda) podczas dużych spotkań i spotkań w pokojach.
8. Obecność na wszystkich spotkaniach (włącznie ze spotkaniami w pokojach i porannym ożywieniem) jest obowiązkowa. Zachęcać się będzie każdego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach w pokojach.

9. Światło gasimy o wyznaczonej porze. Należy zakończyć rozmowy. Nie należy opuszczać pokoi
poza wypadkami nagłej potrzeby.
10. Utrzymujemy w porządku dom, w którym mieszkamy. W przypadku jakichkolwiek problemów należy zwrócić się do kadry. Nie śmiecimy. Jeśli widzisz jakieś śmieci, uprzątnij je. Nie
należy krzyczeć ani hałasować wcześnie rano oraz po wieczornym spotkaniu, by nie zakłócać
spokoju ludziom z sąsiedztwa.
Opiekunowie są odpowiedzialni za młodzież podczas podróży
i przez cały czas trwania konferencji.
Młodzież musi się słuchać opiekunów i odnosić się do nich z szacunkiem.
Nie pozwala się na jakiekolwiek nieposłuszeństwo,
okazywanie buntu i niegrzeczne zachowanie.
Zastrzegamy sobie prawo do karania wszystkich,
którzy nie będą przestrzegać wymienionych powyżej zasad.
Osoby, które w poważny sposób będą łamać regulamin
mogą zostać odesłane do domu na własny koszt.

SIEDEM MINUT Z PANEM
W–M–M–W–P–D-P

		 Wzywanie – pół minuty
• wzywanie imienia Pana, by nastawić swój umysł na ducha
		1 Kor 12:3; Rz 8:6; 10:12-13.
		 Modlitwa – minuta
• otwarcie serca, zmiękczenie serca i opustoszenie siebie
• wyznanie Panu, że Go kochamy
		2 Kor 3:16; Ps 62:9.
		 Modlitewne czytanie – dwie i pół minuty
• używanie wyćwiczonego ducha do modlitwy jednym lub dwoma wersetami
• uczynienie treści wersetów osobistą modlitwą
		Ef 6:17-18; 2 Tm 3:16.
		 Wyznawanie – minuta
• wyznanie grzechów i przewinień, których jesteśmy świadomi oraz usunięcie wszystkiego, co
blokuje społeczność
• prośba o przebaczenie i oczyszczenie
		1 J 1:7.9; Ps 66:18; Iz 59:1-2.
		 Poświęcenie – pół minuty
• ofiarowanie się Panu na nowo, przekazanie Mu pełnego prawa do nas
		Rz 12:1-2; 6:13.19; Mk 12:30.
		 Dziękczynienie – pół minuty
• podziękowanie za wszystko: wszystkie osoby, sytuacje, rzeczy w naszym życiu oraz chwalenie
Pana
		Ef 5:20; 1 Tes 5:18.
		 Prośba – minuta
• prośba o to, czego potrzebujemy, o wzrost, a także o osoby, które potrzebują zbawienia
		1 Tm 2:1; Ef 6:18; Mt 7:7; Ps 143:8.
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Spotkanie organizacyjne — spotkanie w grupach
Zwycięzcy i poruszanie się Boga związane z różnymi dyspensacjami
Wersety do modlitewnego czytania:
Obj 12:10–11

I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych
braci, który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc.
I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia duszewnego aż po śmierć.

Wyjątki z posługi:
Zwycięzcy i poruszanie się Boga
związane z różnymi dyspensacjami

wykonać jakiś ruch. Związuje w niebie, jeżeli my
zwiążemy na ziemi; rozwiązuje w niebie, jeżeli
my rozwiążemy na ziemi. Wszystko zależy od
kościoła.
Bóg pragnie, by stworzone przez Niego istoty
rozprawiły się z upadłym stworzeniem. Zgodnie
z Jego zamysłem cały kościół powinien rozprawić
się z szatanem; kościół jednak zawiódł. Dlatego
potrzeba zwycięzców. Boży zamysł wypełnia
się w zwycięzcach, ponieważ współpracują oni
z Bogiem. Zasadę zwycięzców widzimy w całym
Bożym Słowie. Aby wykonać ruch związany z jakąś dyspensacją, Bóg zawsze chwyta się garstki
zwycięzców.

Zgodnie z tym, co mówi Biblia, nasienie kobiety
zmiażdży głowę wroga. Nasienie kobiety w trzecim
rozdziale Księgi Rodzaju oznacza przede wszystkim Pana Jezusa, lecz zwycięzcy też mają w nim
swój udział. Nasienie kobiety obejmuje kościół,
a zwłaszcza zwycięzców. Chociaż Pan zmiażdżył
głowę szatanowi, ten nadal działa. Proroctwo to
wypełnia się w dziecku-mężczyźnie w dwunastym
rozdziale Księgi Objawienia. Jeden Zwycięzca zawiera w sobie wszystkich zwycięzców (w. 10–11).
Poruszanie się Boga
związane z dyspensacją

Poruszanie się Boga,
związane z dyspensacją, w Bożym Słowie

Kiedy Bóg zmienia swoje nastawienie do jakiejś
sprawy, wykonuje ruch związany z dyspensacją.
Każdy taki ruch pociąga za sobą nową Bożą drogę.
Najważniejszy taki ruch ma miejsce w dwunastym
rozdziale Księgi Objawienia. Bóg chce zakończyć
ten wiek i wprowadzić wiek królestwa. Nie jest
to cel ogólnikowy ani zwyczajny. W jaki sposób
Bóg może zakończyć ten wiek i wprowadzić inny?
Potrzebuje do tego narzędzia, za pomocą którego
będzie mógł dokonać zmiany dyspensacji. To właśnie Bóg pragnie dziś uczynić.

Gdy Bóg ukończył dzieło stworzenia, życie potoczyło się zwyczajnym trybem. Wtedy Bóg rozpoczął od Abrahama. Uchwycił się Abrahama
i Sary. Chciał narodu, lecz rozpoczął od dwojga
ludzi. Pracował nad nimi, wybrawszy ich spośród
wszystkich innych narodów, by wytworzyć sobie
królestwo kapłanów. Abraham pozostawił swoich krewnych oraz kraj. Przerósł Abla, Henocha
i Noego, bo został wybrany przez Boga. W pewnym sensie ci wcześniejsi mężowie byli całkiem
zwyczajni. W odróżnieniu od Abrahama nie
przedstawiali dla Boga żadnej wartości związanej
z dyspensacją. Następnie Bóg powiedział, że nasienie Abrahama pójdzie do Egiptu i pozostanie
tam przez czterysta lat. Był to kolejny Boży ruch.
Bóg uchwycił się Józefa (nie jego braci) i zabrał go do Egiptu. Józef panował w Egipcie. Kroki,
jakie Bóg podjął, miały na celu dobro. Józef był

Bóg potrzebuje dziecka-mężczyzny
Pochwycenie dziecka-mężczyzny kończy wiek
kościoła i wprowadza wiek królestwa. Dziecko-mężczyzna umożliwia Bogu poruszanie się. Bez
dziecka-mężczyzny i jego pochwycenia Bóg nie
może wykonać ruchu związanego z dyspensacją.
Nigdy nie zapominajmy, że Boga nie da się ograniczyć. On czeka na człowieka zawsze, ilekroć chce
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w Egipcie zwycięzcą. Dzięki otrzymanym snom
przejawiał w królestwie swoją władzę oraz to, że
znał Boga. Bóg wykonał kolejny ruch związany
z dyspensacją. Umieścił w Egipcie zwycięzcę, nie
kogoś, kogo można by tam pokonać. Oto zasada
Bożego działania.
Po upływie czterystu lat nadszedł czas, by
Izraelici wyszli z Egiptu. Wówczas Bóg uchwycił
się Mojżesza. Gdyby nie wydarzenia z pierwszych
kilku rozdziałów Księgi Wyjścia, Izraelici nigdy
by nie wyszli z Egiptu. Mojżesz wyszedł z wody.
Następnie wyszedł z Egiptu. Odniósł triumf nad
śmiercią. Bóg wybrał go, by uporał się z Izraelem.
Mojżesz mieszkał w pałacu, który był Egiptem
Egiptu. Opuścił Egipt nie tylko jego duch, lecz
również jego ciało; dlatego Bóg go wybrał […]
Wszystkie Boże posunięcia związane z różnymi
dyspensacjami opierają się na jednym człowieku.
Na tym polega zasada zwycięzców.
Kiedy naród Izraela chciał mieć króla, ludzie
wybrali Saula. Przerastał on o głowę wszystkich
pozostałych mężczyzn i tylko dlatego go wybrano.
Bóg natomiast wybrał własnego króla — Dawida.
Nawet wtedy, gdy Dawid przebywał na pustkowiu,
zajmując się owcami, był królem. Kiedy pojawił się
lew, nie uciekł, lecz stawił mu czoła w imię Pana.
Strach nie jest postawą właściwą królowi, lecz kiedy przybył Goliat, Saul się bał. Dawid przeciwnie:
zaufał Panu i poszedł walczyć z Goliatem. Jeśli
ktoś naprawdę jest królem, to będzie nim wszędzie. Potem Dawid został sługą Saula. Gdy Saul
stał się jego wrogiem, Dawid miał nawet okazję go

zabić, lecz tego nie zrobił. Jeśli ktoś nie potrafi nad
sobą zapanować, nie jest wart tego, by być królem.
Nie było większego króla w Izraelu niż Dawid.
Tylko on nazwany został królem Dawidem, ponieważ przedstawiał dla Boga wartość związaną
z dyspensacją.
Kiedy Izrael został wzięty do niewoli na siedemdziesiąt lat, Bóg wykonał kolejny ruch związany
z dyspensacją dzięki Nehemiaszowi. Nehemiasz
był prawdziwym zwycięzcą. Nawet wtedy, gdy
usługiwał obcemu królowi, przygotowywał się do
powrotu do Jerozolimy. Nie tknął go Sus ani nie
pochłonęły go sprawy pałacowe. Ponieważ Bóg
pozyskał Nehemiasza, mógł wykonać następny
ruch związany z dyspensacją.
Na początku Nowego Testamentu garstka
szczególnych ludzi wyczekiwała Pana Jezusa
w Jerozolimie. Anna, Symeon i „ci wszyscy” (Łk
2:38) wyglądali odkupienia Izraela. Ich oczekiwanie pozwoliło Panu Jezusowi przyjść, gdy nastała
pełnia czasu. Bóg nie będzie postępował w sposób
automatyczny; będzie czekał, aż Jego dzieci nawiążą z Nim współpracę.
Pan ma na ziemi dwa dzieła: odkupienie i zbudowanie kościoła. Kościół budowany jest na „tej
skale” (Mt 16:18). Apostołowie stanęli na tej skale jako pierwsi. Choć byli słabi w ciele, ich duch
nie był słaby. Z tego powodu dwunastu apostołów
zajmuje szczególną pozycję — nawet Paweł się do
nich nie zalicza; stanowili oni narzędzie, za pomocą którego mogła się dokonać zmiana dyspensacji
(W. Nee, The Glorious Church, s. 153–155).

Modlitwa o konferencję:
1. Pomódlcie się o konferencję i o to, żeby młodzież się ze sobą scalała, co pozwoli Panu wypełnić swój
zamysł.
2. Pomódlcie się też o to, by każdy z was otworzył się na Pana, i żeby Pan przemawiał do każdego z was
osobiście i powoływał was w ciągu tego szczególnego tygodnia.
3. Pomódlcie się za brata, który będzie przemawiał w czasie spotkań i o zajęcia, w których będziemy
uczestniczyć, aby Pan pobłogosławił cały czas konferencji.
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Poranne ożywienie
Dzień pierwszy
Wersety do modlitewnego czytania:
Obj 12:10
I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo
naszego Boga i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci,
który oskarża ich przed naszym Bogiem dzień i noc.
Wyjątki z posługi:
Poruszanie się Boga,
związane z dyspensacją,
w historii kościoła

ku. Co robimy, żeby zakończyć tę dyspensację? Co
robimy, by wprowadzić następny wiek? To szczególny czas; zachodzi więc potrzeba, by szczególni
chrześcijanie wykonali szczególną pracę.
Bóg czeka dzisiaj na dziecko-mężczyznę. Tylko
pochwycenie może przyspieszyć wypadki opisane
w Księdze Objawienia 12:10. Bóg ma swój porządek i działa w zgodzie z nim. Jego oczy nie spoczywają już na kościele; spoglądają teraz na królestwo. Zwycięzca działa zgodnie z zasadą Ciała.
Zasada Ciała przekreśla sekciarstwo i indywi
dualizm.
Po pochwyceniu kobieta będzie prześladowana
przez trzy i pół roku. Wiele innych jej dzieci przejdzie przez ucisk, lecz Bóg je zachowa. Nie chcemy
być zwycięzcami jedynie dlatego, by uniknąć ucisku. Musimy zobaczyć, jaką wartość pochwycenie
przedstawia dla Pana, nie dla nas samych.
Spośród wszystkich Bożych posunięć związanych z różnymi dyspensacjami dziecko-mężczyzna jest najważniejszym, ponieważ usuwa ludzką
moc i potęgę diabła oraz wprowadza królestwo.
Żyjemy w najbardziej uprzywilejowanych czasach; możemy uczynić dla Boga najwięcej. Światło
wskaże nam drogę, lecz siła i moc pozwolą nam
tą drogą pójść. Aby Bóg mógł się nami teraz posłużyć, musimy ponieść wielki koszt (W. Nee, The
Glorious Church, s. 156–157).

Pierwszym szczególnym ruchem, jaki Bóg wykonał w historii kościoła, była Reformacja. Bóg
w swoim poruszaniu się związanym z tą dyspensacją posłużył się Marcinem Lutrem. Później posłużył się także „braćmi plymuckimi”. Jego narzędziami byli: J.N. Darby, A.N. Groves i F.W. Grant.
Po przebudzeniu w Walii rozpoczęło się nowe
poruszanie się Boga. Evan Roberts i Jessie PennLewis znali walkę duchową; umieli rozprawiać się
z szatanem. Prawda o królestwie została wydobyta
na jaw w roku 1924; kiedy Evan Roberts pokazał
się po dziesięcioletniej nieobecności, powiedział:
„Modliłem się modlitwami królestwa”. Za każdym
razem, gdy Bóg chce wykonać ruch związany z jakąś dyspensacją, musi pozyskać swoje narzędzie.
Czy znajdujemy się przy końcu tego wieku?
Jeśli tak, wkrótce nastanie królestwo. Jeżeli Bóg
pragnie wykonać kolejny ruch związany z dyspensacją, potrzebuje narzędzia. Ogólna praca już
nie wystarczy. Dzieciom Bożym brakuje wizji; nie
dostrzegają powagi ani natężenia sytuacji. Teraz
[w Obj 12:10] to kwestia dyspensacji. Nie wystarczy już tylko być dobrym sługą Pana; nie przyniesie to Bogu wielkiego pożytku. Zauważcie, że nie
mówimy, iż nie przyniesie to Bogu żadnego pożyt-

Proste modlitwy:
„Panie otwieramy się na Ciebie na cały ten tydzień. Mów do każdego z nas, otwórz przed nami swoje
serce”.
„Panie, prosimy Cię o młodzież, która przyjechała na tę konferencję. Prosimy Cię, byś stale do nas
mówił i był z nami przez cały czas”.
„Panie, mów do nas, świeć na nas, przychodź do nas, pokazuj nam, co to znaczy być zwycięzcą, powiedz
nam, co to znaczy sprawić, by nastał nowy wiek”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo pierwsze
Miejmy w tych ostatnich dniach dla Boga wartość związaną z dyspensacją
i doprowadźmy do zmiany wieku
Wersety biblijne: Obj 12:10; Dn 12:3; 9:23; 10:11, 19; Rdz 1:26–27; Ef 3:9–11; 2 Kor 3:18; 4:4;
Mt 6:10, 13; 24:14; Rz 12:1–2; Kpł 6:12–13; Lb 6:2–8; Mt 12:48–50; Hbr 13:13; Obj 3:1.

I. Ilekroć Bóg chce wykonać ruch związany z jakąś dyspensacją, ruch, który sprawi,
że nastanie nowy wiek, potrzebuje narzędzia, za pomocą którego będzie mógł dokonać zmiany dyspensacji; miejmy w tych ostatnich dniach dla Boga wartość związaną
z dyspensacją i doprowadźmy do zmiany wieku — Obj 12:10; Dn 12:3; 9:23; 10:11, 19.
II. Pracę, której wynikiem jest nadejście nowego wieku, Bóg zawsze wykonuje przez
człowieka; zanim nadejdzie nowy wiek, w poprzednim wieku żyją ludzie, którymi Bóg w szczególny sposób się posługuje i przez których wprowadza nowy wiek;
do dzieła tego Bóg celowo używa ludzi młodych; oczywistymi tego przykładami są
Samuel i Daniel:
A. Ponieważ często jest tak, że ludzie, których Bóg używa w danym wieku, upadają i nie osiągają
Jego zamysłu, musi On sprawić, że nastanie nowy wiek, musi zacząć na nowo, i działać zgodnie
ze swoim planem w nowym wieku.
B. Samuel sprawił, że zakończył się wiek kapłaństwa, a zaczął wiek królestwa; Daniel zaś sprawił,
że zakończył się wiek niewoli, a zaczął wiek powrotu do dobrej ziemi.
III. Biblia od pierwszych stronic świadczy o tym, że Bogu zależy właśnie na tym, by człowiek nosił w sobie Jego obraz i panował dla Niego; od Księgi Rodzaju po Księgę
Objawienia, od początku istnienia ludzkości aż do nowego nieba i nowej ziemi, Bóg
koncentruje się w szczególny sposób na tych dwóch kwestiach — Rdz 1:26; Mt 6:13;
Ef 3:9–11:
A. Obraz wskazuje na Boży wyraz, a wyraz to kwestia chwały; Bóg stworzył człowieka na swój
obraz ze względu na swój wyraz, swoją chwałę — 2 Kor 3:18; 4:4.
B. Panowanie to kwestia tronu i królestwa; Bóg przekazał człowiekowi panowanie nad całą ziemią, by ustanowić na niej swoją władzę i królestwo — Mt 6:10, 13.
C. Upadki człowieka, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków, były zamachami na Bożą władzę
i uniemożliwiały Bogu wyrażenie się.
D. Musimy zrozumieć, co się dzieje we wszechświecie; wtedy z łatwością przyjmiemy od Pana
brzemię; zdamy sobie sprawę, że Bóg pragnie, by pojawił się ktoś, kto jak Samuel i Daniel doprowadzi do zmiany wieku — Mt 24:14; Obj 12:10.
IV. Z ludźmi, którzy doprowadzają do zmiany wieku, wiąże się ważna zasada: zasada
dobrowolnego poświęcenia się; zarówno Samuel, jak i Daniel byli nazirejczykami — nazirejczyk to człowiek, który dobrowolnie poświęcił się Bogu — Rz 12:1–2;
Kpł 6:12–13; Lb 6:2–8:
A. Nazirejczyk miał powstrzymywać się od wina i wszystkiego, co się wiąże z jego źródłem; oznacza to, że powinniśmy powstrzymywać się od światowych uciech i radości, które sprawiają, że
ludzie prowadzą życie pełne pożądliwości i pełne pożądliwości są ich zamiary — Lb 6:3; por.
Ps 104:15; Koh 10:19; 2 Tm 2:22; 3:1–5.
B. Nazirejczyk miał zapuścić sobie długie włosy, co oznacza, że powinniśmy zawsze być poddani
zwierzchnictwu Chrystusa — Lb 6:5; por. 1 Kor 11:3, 6; Hbr 13:13.
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C. Nazirejczyk miał nie zanieczyszczać się stycznością ze śmiercią, która jest skutkiem naturalnych uczuć — Lb 6:7; Mt 12:48–50; por. Dz 15:35–39.
D. Nazirejczyk miał nie dotykać niczego martwego, żeby się nie zanieczyścić; Bóg najbardziej
nienawidzi śmierci — Lb 6:6–7; Obj 3:1.
V. Musimy zrozumieć, jak ważne jest to, by zaczął się nowy wiek, oraz zobaczyć, jakich
ludzi Bóg używa do tego, by doprowadzić do zmiany wieku: Bóg posługuje się ludźmi, którzy dobrowolnie się poświęcili. Podczas gdy wszyscy staczają się coraz niżej,
garstka ludzi świadczy swoim życiem przeciwko temu wiekowi.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo pierwsze — wersety
Bóg potrzebuje ludzi, którzy doprowadzą do zmiany wieku
Wersety biblijne:
Obj 12:10
I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga
i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym
Bogiem dzień i noc.
Dn 12:3
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez
wieki i na zawsze.
Dn 9:23
Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty
jesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo i zrozum widzenie.
Dn 10:11, 19
11 I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie
stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc.
19 i rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem
siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie wzmocniłeś.
Rdz 1:26
A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzający
mi po ziemi!
Mt 6:10, 13
10 Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.
13 I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wyratuj nas od złego. Bo Twoje jest królestwo i moc, i chwała na
wieki. Amen.
Ef 3:9–11
I by oświecić wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta
w Bogu, który wszystko stworzył, żeby teraz zwierzchnościom i władzom w okręgach niebiańskich dano
poznać przez kościół wieloraką mądrość Boga, według wiecznego zamysłu, który powziął w Chrystusie
Jezusie, naszym Panu.
2 Kor 3:18
My wszyscy jednak, z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy
przeobrażani w ten sam obraz, od chwały do chwały, tak jak 0od Pana Ducha.
2 Kor 4:4
W których bóg tego wieku zaślepił myśli niewierzących, aby nie zajaśniało im rozświetlenie ewangelii
chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
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Mt 24:14
A ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi na świadectwo wszystkim
narodom; i wtedy nadejdzie koniec.
Rz 12:1–2
1

Tak więc nawołuję was, bracia, przez przejawy współczucia Boga, abyście przedstawili swoje ciała
jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, co jest waszą rozsądną służbą.
2 I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu,
abyście sprawdzali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Kpł 6:12–13
12 A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. Kapłan zapalać będzie na nim drwa każdego rana
i ułoży na nim ofiarę całopalną, i spali przy niej tłuszcze ofiar pojednania.
13 Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie.
Lb 6:2–8
2 Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub,
ślub nazyreatu, aby się poświęcić Panu,
3 to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił octu winnego i octu z napoju
odurzającego, nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jadł winogron ani świeżych, ani
suszonych.
4 Przez cały czas swojego nazyreatu nie będzie jadł niczego, co się zbiera z winnego krzewu, począwszy
od niedojrzałych winogron aż do wytłoczyn.
5 Przez cały czas jego ślubu nazyreatu brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Dopóki nie wypełnią się
dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony. Pozwoli swobodnie róść włosom na swojej
głowie.
6 Przez cały czas, na jaki poświęcił się Panu, nie będzie przystępował do zmarłego.
7 Nie będzie się zanieczyszczał nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie i siostrze swojej, gdyż
na jego głowie jest znak poświęcenia się swojemu Bogu.
8 Przez cały czas swojego nazyreatu jest poświęcony Panu.
Mt 12:48–50
48 Lecz On, odpowiadając, rzekł do tego, który do Niego mówił: Kto jest moją matką i którzy są moimi
braćmi?
49 I wyciągając rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
50 Bo kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
Obj 3:1
A do posłańca kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem Duchów Bożych i siedem
gwiazd: Znam twoje dzieła, że masz imię, iż jesteś żywy, a jednak jesteś martwy.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo drugie
Współpraca z działającym Bogiem,
prowadząca do wypełnienia Bożej ekonomii:
pochodzenie, narodziny i dzieciństwo Samuela
Wersety biblijne: 1 Sm 1:1–28; Ga 2:20; Flp 2:12–13; Hbr 13:20–21; 1 Sm 2:11, 18–19, 21, 26.

I. W czasach Helego kapłaństwo utraciło swą świeżość i chyliło się ku upadkowi; Bóg
więc przygotował Samuela, który miał zastąpić kapłanów; posługa Samuela opierała się na ślubie nazireatu; dzięki niej skończyły się czasy sędziów, a rozpoczęły
czasy proroków, za pośrednictwem których Bóg przemawiał, oraz królów, którzy
sprawowali Boże zarządzanie.
II. Historia Samuela — jego pochodzenie, narodziny i młodość — stanowi ilustrację
tego, że Bóg do realizacji swej ekonomii potrzebuje współpracy ze strony człowieka:
A. Bogu zależy na tym, by zrealizować swoją ekonomię, która nie ma jedynie na celu tego, byśmy
byli dobrzy, duchowi, święci czy zwycięscy; Bóg nie pragnie ani dobrego, ani złego człowieka,
lecz Boga-człowieka:
1. Bóg stworzył nas na swój obraz i chciał, byśmy przyjęli Jego życie, którego symbolem jest
drzewo życia; ponieważ staliśmy się upadli, Bóg stał się człowiekiem i odkupił nas.
2. Bóg umarł wszechzawierającą śmiercią i zmartwychwstał, by nas zrodzić, udzielając nam
swego życia i natury; w ten sposób uczynił nas Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w Bóstwie.
B. Współpracować z Bogiem to być z nim związanym; być chrześcijaninem to być związanym
z Chrystusem i prowadzić z Nim na co dzień jedno życie — Ga 2:20.
III. Źródło Samuela powinno wywrzeć na nas głębokie wrażenie; z racji swego źródła
nie mógł on być zwyczajnym, należącym do świata człowiekiem; przeciwnie, był
tym, który zastąpił słabnące kapłaństwo i sprawił, że nadeszły czasy królów — 1 Sm
1:1–18:
A. Nie powinniśmy sądzić, że źródłem Samuela byli jedynie jego rodzice; musimy zobaczyć, że
prawdziwym źródłem był Bóg, który w swej suwerenności w ukryciu wpływał na swój lud;
źródłem Samuela nie był człowiek, lecz Boża ekonomia.
B. Od strony ludzkiej Samuel pochodził od swoich rodziców, którzy oddawali cześć Bogu i trwali
na linii życia, jaką Bóg przygotował ludziom z myślą o wypełnieniu swego wiecznego zamysłu — 1 Sm 1:1–8:
1. Źródłem Samuela była zwłaszcza jego poszukująca Boga matka wraz z jej modlitwą; jej modlitwa była odbiciem pragnienia, jakie kryło się w Bożym sercu — w. 11.
2. Modlitwa Anny stanowiła ludzką współpracę z boskim poruszaniem się służącym realizacji
wiecznej Bożej ekonomii.
C. W bardzo szczególny sposób źródłem Samuela był poruszający się Bóg wraz z Jego odpowiedzią na modlitwę matki Samuela — w. 19–20.
D. Bóg poruszył się w odpowiedzi na modlitwę Anny zgodnie z zasadą, wedle której jeżeli chce On
się poruszyć w kierunku realizacji swej ekonomii, potrzebuje współpracy ze strony człowieka;
zasada ta to zasada wcielenia — Flp 2:12–13; Hbr 13:20–21.
IV. Samuel urodził się dzięki temu, że Bóg odpowiedział na modlitwę człowieka; jego
imię znaczy „usłyszany przez Boga” lub „wyproszony u Boga” — w. 17–20.
V. Gdy Samuel był chłopcem, jego matka ofiarowała go w darze Jahwe, spełniając ślub,
jaki złożyła Bogu, i oddała go pod opiekę Helemu; na tej podstawie widzimy, że
9
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matka Samuela naprawdę współpracowała z Bogiem — takich ludzi Bóg chce mieć
dzisiaj na ziemi — 1 Sm 1:11, 24–28:
A. Annie niełatwo było odstawić dziecko od piersi i oddać je pod opiekę obcemu człowiekowi,
a zwłaszcza prawie niewidomemu starcowi; niemniej jednak Anna wypełniła ślub i ofiarowała
Samuela Bogu — w. 24–28.
B. W młodości Samuel usługiwał Jahwe pod opieką kapłana Helego; Heli uczył Samuela, jak służyć Bogu — 1 Sm 2:11, 18–19.
C.		W młodości Samuel wzrastał przed Jahwe i coraz bardziej podobał się zarówno Jahwe, jak i ludziom; to, że podobamy się Bogu i ludziom, znaczy, że Bóg i ludzie nam sprzyjają — w. 21, 26.
VI. „Dziś wiele kontynentów i krajów stoi przed Pańskim odzyskiwaniem otworem.
Trzeba, by ktoś złożył taki ślub jak Anna. Mam nadzieję, że uczyni to wielu młodych.
Módlcie się: »Panie, należę do Ciebie. Po prostu oddaję Ci siebie«. Pan przyjmie
wasze serce i sprawi, że wasz ślub się wypełni” (Life-study of 1 & 2 Samuel, s. 7).
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo drugie — wersety
Współpraca z działającym Bogiem,
prowadząca do wypełnienia Bożej ekonomii:
pochodzenie, narodziny i dzieciństwo Samuela
Wersety biblijne:
1 Sm 1:1–28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z pogórza efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna
Elihu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita.
Miał on dwie żony; jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci,
a Anna była bezdzietna.
Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Jahwe Zastępów w Sylo.
Tam byli kapłanami Jahwe dwaj synowie Helego, Chofni i Pinechas.
Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy
ofiarne.
Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Jahwe uczynił ją bezpłodną.
Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Jahwe uczynił ją
bezpłodną.
Tak działo się corocznie; ilekroć przychodziła do domu Jahwe, w ten sposób wyrządzała jej przykrość.
Ta zaś płakała i nie jadła.
I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest
twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów?
A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała; kapłan Heli zaś siedział na krześle
w podwojach świątyni Jahwe.
Z goryczą w duszy modliła się ona do Jahwe i bardzo płakała.
I złożyła ślubowanie, mówiąc: Jahwe Zastępów! Jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli
wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka,
to ja oddam go Jahwe po wszystkie dni jego życia, i brzytwa nie dotknie jego głowy.
A gdy tak długo przed Jahwe się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom.
Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli
sądził, że była pijana.
Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina!
Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: Nie, mój panie! Lecz jestem kobietą przygnębioną w duchu. Ani
wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Jahwe.
Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas
mówiłam.
Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś.
Ona zaś rzekła: Oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją
drogą, i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną.
Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Jahwe i wrócili do swego domu w Ramie; a gdy Elkana
złączył się z Anną, swoją żoną, Jahwe wspomniał na nią.
Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna, i dała mu na imię Samuel, gdyż — jak
mówiła: Od Jahwe go wyprosiłam.
Gdy ów mąż, Elkana, udał się z całą rodziną, by złożyć Jahwe doroczną ofiarę i wypełnić ślub,
Anna nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi,
zaprowadzę go, żeby ukazał się przed Jahwe i aby tam pozostał na zawsze.
11

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY
23 A Elkana, jej mąż, rzekł do niej: Czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od
piersi. Niechaj tylko Jahwe ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu, i karmiła swego syna
aż do czasu, gdy go odstawiła.
24 A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto trzy cielce, jedną efę mąki i łagiew wina, i zaprowadziła
go do domu Jahwe do Sylo; a chłopiec był mały.
25 I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Helego.
26 Rzekła: Wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie. Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj
przy tobie, modląc się do Jahwe.
27 O tego chłopca się modliłam, a Jahwe spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam.
28 Więc i ja odstąpię go Jahwe; po wszystkie dni życia będzie oddany Jahwe. I pokłonili się tam Jahwe.
Ga 2:20
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus; a życie, które teraz
prowadzę w ciele, prowadzę w wierze, która jest wiarą Syna Boga, który mnie ukochał i wydał za mnie
samego siebie.
Flp 2:12–13
12 Tak więc, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie jakby tylko w mojej obecności, lecz
teraz jeszcze bardziej w mojej nieobecności, sprawujcie własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem;
13 Bo to Bóg działa w was i chcenie, i wykonanie dla swego upodobania.
Hbr 13:20–21
20 A Bóg pokoju, Ten, który wyprowadził z martwych naszego Pana Jezusa, wielkiego Pasterza owiec,
we krwi wiecznego przymierza,
21 Niech was wydoskonali w każdym dobrym czynie dla wykonania Jego woli, wykonując w nas to, co
jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
1 Sm 2:11, 18–19, 21, 26
11 Elkana wrócił do Ramy, do swego domu, a chłopiec służył Jahwe przy kapłanie Helim.
18 A Samuel służył przed Jahwe jako chłopiec ubrany w lniany efod.
19 Jego matka szyła mu mały płaszczyk i przynosiła mu go corocznie, gdy przychodziła z mężem, aby
składać doroczną ofiarę.
21 I wejrzał Jahwe na Annę, i poczęła, i porodziła trzech synów i dwie córki. Chłopiec Samuel zaś
wzrastał przed Jahwe.
26 A chłopiec Samuel stale wzrastał i coraz bardziej podobał się zarówno Jahwe, jak i ludziom.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo drugie — spotkanie w grupach
Współpraca z działającym Bogiem,
prowadząca do wypełnienia Bożej ekonomii:
pochodzenie, narodziny i dzieciństwo Samuela
Wersety do modlitewnego czytania:
Flp 2:12–13 Tak więc, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie jakby tylko w mojej obecności, lecz teraz jeszcze bardziej w mojej nieobecności, sprawujcie własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem; bo to Bóg działa w was i chcenie, i wykonanie dla swego upodobania.
Wyjątki z posługi:
[Pierwsza Księga Samuela] 1:1–20 podaje informacje na temat pochodzenia Samuela. Nie
sądźmy, że Samuel po prostu narodził się ze swego ojca, Elkany. Samuel urodził się dlatego, że Bóg
chciał zrealizować swoją ekonomię. Bóg miał swoją
wieczną ekonomię, lecz jej realizacja stanęła pod
znakiem zapytania. Zarządził On, że ze względu na
realizację swojej ekonomii kapłanami będą potomkowie Aarona, ale kapłaństwo Aaronowe straciło
swą świeżość i zaczęło chylić się ku upadkowi. Bóg
zapragnął zdobyć kogoś, kto to kapłaństwo zastąpi.
Aby kogoś takiego zdobyć, Bóg doprowadził do
małżeństwa Elkany i Anny. Elkana miał dwie żony.
Dzięki Jego suwerenności druga żona Elkany,
o imieniu Peninna, miała dzieci, natomiast Anna
była bezdzietna. A do tego „jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Jahwe uczynił ją bezpłodną” (w. 6). Zmusiło
to Annę do pełnej determinacji modlitwy; modliła się ona jednak przede wszystkim nie o swoje
sprawy, lecz o Boże. Obiecała Bogu, że jeżeli da jej
syna, ona odda go Jemu poprzez ślub nazireatu.
Bogu spodobała się modlitwa Anny i jej obietnica. Otworzył więc jej łono, Anna poczęła, urodziła
syna i nazwała go Samuel. Pokazuje to, że Samuel
w rzeczywistości nie pochodził od człowieka.
Prawdziwym jego źródłem był Bóg, który w swej
suwerenności w ukryciu wpływał na swój lud.
Pośród chaosu, jaki zapanował w upadłym
Izraelu, Elkana i Anna trwali na linii życia, którą
Bóg ustanowił ze względu na swój wieczny zamysł.
Linia życia to linia, która prowadzi do narodzin
Chrystusa, aby lud Boży mógł się Nim radować,
dzięki czemu Bóg może uzyskać na ziemi swoje
królestwo, którym jest Ciało Chrystusa, organizm
Trójjedynego Boga.

Elkana i Anna trwali na linii życia nie tylko ze
względu na wieczne Boże zbawienie, ale i ze względu na wieczny Boży zamysł. Boże zbawienie przynosi korzyść przede wszystkim nam, natomiast
Boży zamysł wiąże się ze spełnieniem Bożego pragnienia. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy tu dla
własnej korzyści, czy też po to, by wypełnić Boży
zamysł? Na tej ziemi wszystkim dziś zależy na własnych interesach. Również większości chrześcijan
nie obchodzi Boży zamysł. Mogę zaświadczyć, że
brat Wachman Nee był całkowicie oddany realizacji Bożego zamysłu. Chciałbym podążać za jego
wzorem. Nam, którzy jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, zależy na Bożym zamyśle. Dlatego trwamy na linii życia, którą Bóg ustanowił ze względu
na swój wieczny zamysł, polegający na tym, by
uzyskać Ciało, organizm Trójjedynego Boga, dzięki któremu będzie się On mógł w pełni, zbiorowo
wyrazić.
Małżeństwo, o którym wspomnieliśmy, współpracowało z Bogiem w Jego poruszaniu się na ziemi w celu realizacji Jego ekonomii. Elkana i Anna
nie poruszali się sami; poruszał nimi Ktoś inny,
Ktoś boski, kto poruszał się w ukryciu, za kulisami. Dzięki Bożej suwerenności Anna zaczęła odczuwać w duszy smutek, a w jej duchu pojawiło
się brzemię, które następnie wylała przed Jahwe.
To Bóg się w niej poruszał. Dzięki temu Anna nie
mogła zaznać pokoju, dopóki nie pomodliła się
o syna. Suwerenny Bóg dalej poruszał się w Annie
i pobudzał ją, tak iż musiała się modlić, mimo iż
Heli, człowiek, który zajmował się służbą w domu
Bożym, jej nie rozumiał. Modląc się, Anna współpracowała z poruszaniem się Boga.
Bóg zdołał pobudzić Annę dzięki temu, że
była ona jedno z Nim i znajdowała się na linii
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ż ycia. Dopóki Bogu uda się zdobyć kogoś takiego,
może On poruszać się na ziemi. Mam nadzieję, że
przynajmniej niektórzy z nas będą dzisiejszymi
Annami i powiedzą: „Panie, jeżeli leży Ci na sercu coś, co pozwoli Ci osiągnąć swój zamysł, oto
jestem. Trwam na linii życia, żeby zrealizować
Twoją ekonomię”. Jeśli tak zrobicie, jestem najzupełniej pewien, że Bóg się przez was poruszy.
Przyjdzie do was i pobudzi was. Bóg potrzebuje
wielu Ann, ludzi, którzy zrodzą Samuelów i dokonają zmiany wieku.
Źródłem Samuela była zwłaszcza jego poszukująca Boga matka wraz z jej modlitwą (1 Sm 1:9–
18). Jej modlitwa była odbiciem pragnienia, jakie
kryło się w Bożym sercu. Modlitwa Anny stanowiła ludzką współpracę z boskim poruszaniem się
służącym realizacji wiecznej Bożej ekonomii.
Powinniśmy przestać modlić się w formalny
sposób. Zamiast tego módlmy się modlitwą, która będzie odbiciem Bożego pragnienia. Znaczy to,
że słowa, które wypowiadamy w modlitwie, winny
być dokładnie tymi słowami, jakie chciałby wypowiedzieć Bóg. Taka modlitwa stanowi wypowiedzenie tego, co znajduje się w Bożym sercu. Tak
właśnie modliła się Anna. Bóg chciał kogoś takiego jak Samuel, lecz do tego niezbędna Mu była
współpraca ze strony Anny. Dlatego Bóg czekał,
aż Anna pomodli się: „Panie, potrzebuję syna”.
Ta modlitwa, choć bardzo ludzka, wyrażała to, że
Anna współpracuje z boskim poruszaniem się służącym Bożej ekonomii.
W bardzo szczególny sposób źródłem Samuela
był poruszający się Bóg wraz z Jego odpowiedzią
na modlitwę matki Samuela (w. 19–20). Gdy Anna
pomodliła się tak, jak widzieliśmy, Bogu łatwo
było coś uczynić: mógł On oprzeć swoje poruszanie się na tym, że współpracował z Nim człowiek.
Poruszający się Bóg odpowiedział na modlitwę
matki Samuela zgodnie ze swoim pragnieniem

i amiarem, dzięki czemu mógł poruszać się wśród
wybranego przez siebie ludu.
Odpowiadając na modlitwę Anny, Bóg się poruszył, w wyniku czego narodził się nazirejczyk,
człowiek całkowicie oddany spełnieniu Bożego
pragnienia. Nazirejczyk to człowiek całkowicie
poświęcony Bogu. Nazirejczyk nigdy nie obcinał sobie włosów ani nie pił wina. Długie włosy
są w Biblii symbolem zwierzchnictwa, poddania
wobec władzy. To, że nazirejczyk miał długie włosy, oznaczało, że tak jak kobieta obiera za głowę
swego męża, nazirejczyk obiera za swoją głowę
Boga, uznając, że jest On jego Mężem. Tak więc
nazirejczyk to człowiek, który poddaje się Bogu,
obiera Go za swoją głowę, poddaje się Jego władzy. Dlatego właśnie Anna powiedziała, że jeżeli
Pan da jej syna, brzytwa nie dotknie jego głowy
(w. 11). Picie wina w Biblii oznacza korzystanie ze
światowych uciech. Nazirejczyk nie tylko poddaje
się władzy Boga, ale i nie interesuje go radość, jaka
płynie ze światowych uciech. Matka Samuela poświęciła go, przeznaczyła do takiego życia, jeszcze
zanim się urodził. To bardzo ważne, bo to właśnie
Samuel wprowadził nowy wiek.
Wiek Nowego Testamentu nastał dzięki innemu nazirejczykowi — Janowi Chrzcicielowi. Pan
Jezus był nazirejczykiem; nazirejczykami byli też
Piotr i Paweł. Tak naprawdę każdy, kto trwa na
linii życia, jest nazirejczykiem. Jeśli chcemy być
dzisiejszymi nazirejczykami, musimy obrać Boga
za naszą Głowę i Męża, poddać się Mu i porzucić
światowe uciechy.
Pochodzenie Samuela powinno wywrzeć na
nas głębokie wrażenie; z racji swego pochodzenia
nie mógł on być zwyczajnym, należący do świata
człowiekiem; przeciwnie, był tym, który zastąpił słabnące kapłaństwo i sprawił, że przyszedł
Dawid, dzięki któremu z kolei przyszedł Chrystus
(Life-study of 1 & 2 Samuel, s. 9–13).

Pytania do dyskusji:
1.

Jak w dzisiejszych czasach, w tym wieku, możemy współpracować z Bogiem w realizacji Jego ekonomii? Jak możemy pomóc Mu doprowadzić do zakończenia tego wieku?

2. Zastanówcie się, czy żyjemy dla własnej korzyści, czy po to, by wypełnić Boży zamysł.
3. Poświęćcie czas na modlitwę, w której oddacie się Bogu, by uczynił was dzisiejszymi Annami.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poranne ożywienie
Dzień drugi
Wersety do modlitewnego czytania:
Hbr 13:20–21 A Bóg pokoju, Ten, który wyprowadził z martwych naszego Pana Jezusa, wielkiego
Pasterza owiec, we krwi wiecznego przymierza, niech was wydoskonali w każdym dobrym czynie dla wykonania Jego woli, wykonując w nas to, co jest miłe w Jego oczach,
przez Jezusa Chrystusa; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Wyjątki z posługi:
Główną myślą zawartą w Pierwszej i Drugiej
Księdze Samuela jest to, że Bóg do wypełnienia
swej ekonomii potrzebuje współpracy ze strony
człowieka. Myśl tę ilustruje historia Anny (matki Samuela), Samuela i Dawida, które stanowią
przykłady pozytywne, a także Helego i Saula, które stanowią przykłady negatywne. Współpraca
taka wiąże się z osobistym radowaniem się dobrą
ziemią, która stanowi typ wszechzawierającego,
wszechrozległego Chrystusa.
Niech głęboko poruszy nas to, że do wypełnienia Bożej ekonomii niezbędna jest współpraca z naszej strony. Współpracować z Bogiem to
inaczej być z Nim związanym. Dobrze ilustruje to
„wyścig na trzech nogach”. W wyścigu tym zawodnicy łączą się w pary; w każdej parze prawa noga
jednego z nich przywiązana jest do lewej nogi drugiego. Zawodnicy muszą więc ze sobą ściśle współpracować; nie mogą poruszać się niezależnie od
siebie. Stanowi to obraz właściwego życia chrześcijańskiego. Być chrześcijaninem to być związanym z Chrystusem i prowadzić z Nim na co dzień
jedno życie.
Samuel urodził się dzięki temu, że Anna współpracowała z Bogiem. Stare kapłaństwo utraciło
swą świeżość i rozpoczął się jego zmierzch. Bóg
więc chciał zacząć od nowa. Zaczął działać w ukry-

ciu, za kulisami. Z jednej strony zamknął łono
Anny, z drugiej zaś przygotował kogoś, kto pobudzał ją do gniewu (1 Sm 1:5–7). Zmusiło to Annę
do tego, by modliła się o syna. W modlitwie złożyła
ślub: „Jahwe Zastępów! Jeśli wejrzysz na niedolę
swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie
zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Jahwe
po wszystkie dni jego życia, i brzytwa nie dotknie
jego głowy” (w. 11). Modlitwa ta nie wypłynęła
z Anny, lecz z Boga. On wybrał Annę, bo chciała
ona z Nim współpracować. Wysłuchał jej modlitwy i otworzył jej łono; Anna poczęła i urodziła
syna (w. 20). Następnie zgodnie ze swym ślubem
ofiarowała go Bogu i oddała Helemu w opiekę. Na
tej podstawie widzimy, że Anna, matka Samuela,
naprawdę współpracowała z Bogiem. Jej historia pokazuje też, że takich właśnie ludzi Bóg chce
mieć dzisiaj na ziemi.
Dziś wiele kontynentów i krajów stoi przed
Pańskim odzyskiwaniem otworem. Trzeba, by
ktoś złożył taki ślub jak Anna. Mam nadzieję, że
uczyni to wielu młodych. Módlcie się: „Panie, należę do Ciebie. Po prostu oddaję Ci siebie”. Pan
przyjmie wasze serce i sprawi, że wasz ślub się wypełni (W. Lee, Life-study of 1 & 2 Samuel, s. 5–7).

Proste modlitwy:
„Panie, daj nam jasną wizję swojej ekonomii. Pokaż nam też, jak możemy z Tobą współpracować”.
„Panie, spraw, byśmy byli tacy jak Anna i ofiarowali się Tobie! Panie Jezu, należę do Ciebie. Po prostu
oddaję Ci siebie”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo trzecie
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli w kwestii demonicznego wiktu
Wersety biblijne: Dn 1:1–21; Iz 8:8; Jr 50:38; Joz 24:2; 2 Krn 36:6–7; Dn 2:13, 17;
2 Tm 2:22; Koh 4:9–10, 12; Rdz 2:9, 16–17.

I. Pan posłużył się Danielem i jego towarzyszami — Chananiaszem, Miszaelem
i Azariaszem — by dokonać zmiany wieku: zakończyć wiek niewoli Bożego ludu,
a rozpocząć wiek jego powrotu do ziemi Emmanuela; w ziemi Emmanuela zbudowany został później Boży dom i Boże miasto, służące Bożemu wyrazowi i panowaniu — Dn 1:1–21; Iz 8:8.
II. Niewola babilońska była skutkiem degradacji wybranego przez Boga ludu; lud Boży
stał się upadły, Bóg więc oddał go w ręce Nebukadnesara — Dn 1:1–2:
A. Gdy Boży lud został uprowadzony z powrotem na miejsce, gdzie oddawano cześć bożkom, powrócił do Babel, do tego właśnie miejsca, w którym bożkom oddawał cześć praojciec Izraelitów,
Abraham — Jr 50:38; Joz 24:2.
B. Niewola babilońska doszczętnie zniszczyła świadectwo, jakie składał wybrany przez Boga lud,
oddając Mu cześć; świadectwo to zostało zniszczone przez to, że wywieziono część naczyń ze
świątyni Bożej do kraju Szinear i umieszczono je w świątyni bożków — 2 Krn 36:6–7.
III. „Daniel i jego towarzysze”, którzy zwyciężając szatańskie chwyty, byli zupełnie jedno z Bogiem, stanowią ilustrację zasady Pańskiego odzyskiwania — Dn 2:13, 17:
A. Daniel miał towarzyszy, którzy tak jak on całkowicie poświęcili się Bogu i oddzielili się dla
Niego od wieku, który podążał za szatanem — Dn 1:3–8.
B. Uciekajmy od młodzieńczych pożądań, a podążajmy za Chrystusem w Ciele i dla Ciała wraz
z towarzyszami, których daje nam Bóg, „wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca” — 2 Tm 2:22; Koh 4:9–10, 12.
IV. Nebukadnesar w diabelski sposób kusił Daniela i jego trzech towarzyszy, by dali się
skalać i jedli nieczysty pokarm, pokarm ofiarowany bożkom, oni jednak zwyciężyli
w kwestii demonicznego wiktu — Dn 1:3–21:
A. Pierwszą pokusą, przed jaką stanął człowiek, była pokusa związana z jedzeniem; co do zasady,
wszystkie pokusy, jakie przed nami stają, wiążą się z jedzeniem — Rdz 2:9, 16–17; por. Rdz
3:1–5.
B. Kusząc w diabelski sposób Daniela i jego towarzyszy, Nebukadnesar zmienił też ich imiona;
imiona, które wskazywały, że należą oni do Boga, zamienił na imiona, które uczyniły ich jedno
z bożkami — Dn 1:7.
1. Imię Daniel, które znaczy „Bóg jest sędzią” lub „Bóg jest moim sędzią”, zamienił na
Belteszassar, czyli „książę Bela” lub „ulubieniec Bela” — por. Iz 46:1.
2. Imię Chananiasz, które znaczy „Jahwe jest dobry” lub „ulubieniec Jahwe”, zamienił na
Szadrak, czyli „oświecony przez boga słońca”.
3. Imię Miszael znaczy „któż może być jak Bóg?”, lecz Nebukadnesar zmienił je na Meszak,
czyli „któż może być jak bogini Szak?”.
4. Imię Azariasz, które znaczy „Jahwe jest moją pomocą”, zmienił na Abed-Nego, czyli „wierny
sługa boga ognia Nego”.
V. Daniel nie bawił się w dyplomację, lecz był szczery i śmiały; toczył bój, sprzeciwiając się diabelskiej pokusie i odważnie ją odrzucając; Bóg zaś pobłogosławił jego odważną postawę — Dn 1:8–21:
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A. Daniel i jego towarzysze postanowili, że nie dadzą się skalać wybranym przez króla prowiantem oraz winem, które pił król — Dn 1:8–13.
B. Z powodu odważnej postawy Daniela i jego towarzyszy Bóg pobłogosławił ich wiedzą i zrozumieniem wszelkiego pisma oraz mądrością, a Daniela pobłogosławił zwłaszcza rozeznaniem
widzeń i snów — w. 17–20.
C. Bóg pobłogosławił też Daniela długim życiem, dzięki czemu Daniel przeżył siedemdziesiąt lat
niewoli i dożył upadku Babilonu oraz pierwszego roku rządów Cyrusa, króla Persji, kiedy to
jeńcy zostali uwolnieni i powrócili do dobrej ziemi — w. 21.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo trzecie — wersety
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli w kwestii demonicznego wiktu
Wersety biblijne:
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Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński,
do Jerozolimy i obległ ją.
A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego; on zaś sprowadził
je do ziemi Szinear, do domu swojego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga.
I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród
synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu,
Młodzieńców, w których by nie było żadnej skazy, o pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej
mądrości, posiadających wiedzę i pojętnych w nauce, którzy byliby zdatni stanąć w pałacu króla.
Miał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego.
Król wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które sam pijał; miano ich
wychowywać trzy lata, po czym mieli stanąć przed królem.
Wśród nich, spośród synów judzkich, byli: Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz,
Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona: Daniela nazwał Belteszassarem,
Chananiasza — Szadrakiem, Miszaela — Meszakiem, a Azariasza — Abed-Negem.
Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał.
Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się nie kalać.
A Bóg obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem przełożonego nad sługami dworskimi.
Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył
pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie
moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.
Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad
Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia.
Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze
stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
I wysłuchał ich prośby, i poddał ich dziesięciodniowej próbie.
A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy,
którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego.
Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny.
A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel
zaś posiadał rozeznanie wszelkiego rodzaju widzeń i snów.
A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi
wprowadził ich przed Nebukadnesara.
I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Chananiasz, Miszael
i Azariasz; i tak stanęli przed królem.
W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że
przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie.
A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa.

Iz 8:8
I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na
całą szerokość twój kraj, o Immanuelu!
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Jr 50:38
Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów, i przez owe straszydła zgłupieli.
Joz 24:2
I rzekł Jozue do całego ludu: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Dawnymi czasy mieszkali za Rzeką ojcowie
wasi — Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom.
2 Krn 36:6–7
6 Przeciwko niemu wyruszył Nebukadnesar, król babiloński, kazał go zakuć w spiżowe kajdany, aby
go zaprowadzić do Babilonu.
7 Także część naczyń świątyni Jahwe sprowadził Nebukadnesar do Babilonu i umieścił je w swojej
świątyni w Babilonie.
Dn 2:13, 17
13 A gdy wydano rozkaz stracenia mędrców, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy.
17 Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi
i Azariaszowi.
2 Tm 2:22
Ale uciekaj od młodzieńczych pożądań, a dąż do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — wraz z tymi,
którzy wzywają Pana z czystego serca.
Koh 4:9–10, 12
9 Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud:
10 Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma
drugiego, który by go podniósł.
12 A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się
zerwie.
Rdz 2:9, 16–17
9 I sprawił Jahwe Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia
oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
16 I dał Jahwe Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,
17 Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo czwarte
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli diabelskie zaślepienie,
które przeszkadza ludziom w ujrzeniu boskiej historii w obrębie ludzkiej historii
Wersety biblijne: Dn 2:1–49; 7:13–14; Mt 21:42, 44; Obj 19:11–21; 14:19–20; J 3:29–30; Rdz 2:21–23.

I. Nebukadnesarowi przyśnił się wspaniały sen, w którym ujrzał on wielki ludzki posąg; sen ten powinien był wywrzeć na nim silne wrażenie, on jednak zapomniał
o nim, bo Boże sprawy nie leżały mu na sercu — Dn 2:1:
A. Ducha Nebukadnesara ogarnął niepokój i chciał się on dowiedzieć, co to był za sen; żaden
wróżbita, mędrzec ani Chaldejczyk nie był w stanie opowiedzieć mu snu ani go wyjaśnić; król
kazał więc ich wszystkich uśmiercić — w. 2–13.
B. Daniel jednak, który z całego serca pragnął tego, co duchowe, tego, co związane z Bożymi sprawami na ziemi, i któremu sen się nie przyśnił, ujrzał wizję snu, jaką dał Bóg królowi, i wyjaśnił
ten sen — 2:17–45:
1. Daniel zebrał swych towarzyszy, swoją grupę witalną, by modlili się w sprawie zarządzenia
Nebukadnesara; w nocnej wizji Bóg wyjawił Danielowi tajemnicę — w. 17–19.
2. Wyjaśniając Nebukadnesarowi jego sen, Daniel nie wywyższał się; przeciwnie, błogosławił
i wywyższał Boga — w. 20–23, 25–30.
II. Tematem snu Nebukadnesara był wielki ludzki posąg — symbol ogółu ludzkich rządów na przestrzeni historii ludzkości — oraz jego przeznaczenie — Dn 2:31–33:
A. Każde ludzkie rządy zawsze, po pierwsze, buntowały się przeciwko Bogu, po drugie, wywyższały człowieka i, po trzecie, oddawały cześć bożkom; oddawanie czci bożkom to w rzeczywistości oddawanie czci diabłu, który się za nimi kryje.
B. Złota głowa posągu symbolizuje Nebukadnesara, założyciela i króla Babilonu — 2:36–38.
C. Srebrna pierś i ramiona symbolizują Medo-Persję — 2:39a.
D. Wykonane z brązu brzuch oraz uda symbolizują Grecję (w tym Macedonię) — 2:39b.
E. Nogi z żelaza i stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny symbolizują Cesarstwo Rzymskie
i jego ostatnich dziesięciu królów — 2:40–43.
F. Na kulturę światową składa się wszystko to, co zebrało się od czasów Nimroda (Babel — Rdz 11),
aż do dnia dzisiejszego; to, co rozpoczęło się od Nimroda, skończy się na Antychryście; imperia: babilońskie, medo-perskie, macedońsko-greckie oraz rzymskie przestały istnieć, lecz kultura, która się w nich rozwinęła, trwa nadal.
III. Wielki ludzki posąg ma swoje przeznaczenie: zostanie skruszony przez kamień
wycięty bez udziału rąk, w chwili gdy kamień ten się pojawi; ten kamień to Chry
stus — w. 34–35a, 44b–45; 7:13–14:
A. Chrystus — kamień, który skruszy całość ludzkich rządów — nie został wycięty ręką ludzką;
wyciął Go Bóg poprzez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie — 2:34, 45; Mt 21:42, 44.
B. Chrystus — kamień, który nie został wycięty ręką ludzką — w chwili gdy się pojawi, skruszy
wielki posąg od stóp do głowy; oznacza to, że uderzy dziesięciu królów, którzy będą stali po
stronie Antychrysta; Chrystusowi towarzyszyć będzie świeżo zaślubiona oblubienica, złożona ze zwycięzców, a Antychrystowi — dziesięciu królów ze swoimi armiami — Obj 19:11–21;
14:19–20; por. 2 Tes 2:8; Iz 63:2–3.
C. Gdy Chrystus powróci jako kamień, skruszy On, czyli doszczętnie zniszczy, całość ludzkich
rządów, począwszy od Nimroda, a skończywszy na Antychryście; ludzkie rządy skończą się
zatem w chwili powrotu Chrystusa — wyciętego przez Boga kamienia — w. 34–35.
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IV. Miejsce wielkiego ludzkiego posągu zajmie wielka góra, symbol wiecznego Bożego
królestwa, które wypełni całą ziemię; oznacza to, że Chrystus, który przyjdzie,
by skruszyć ogół ludzkich rządów, zaprowadzi też na ziemi wieczne Boże królestwo — 2:24–35, 44; Obj 12:10:
A. Powiększenie się kamienia i jego stanie się wielką górą symbolizuje powiększenie się
Chrystusa; jak Ewa była powiększeniem Adama, tak oblubienica jest powiększeniem
Chrystusa — Oblubieńca — J 3:29–30; Rdz 2:21–23; 2 Tes 2:8; Obj 19:11–21.
B. Kamień to Chrystus, który jest centrum, a góra to Chrystus, który jest obwodem, pełnym zakresem; Chrystus jest kościołem, a także królestwem; On i Jego powiększenie to wielka góra,
która wypełnia całą ziemię.
V. Nebukadnesar uczynił Daniela rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu — 2:46–49.
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Poselstwo czwarte — wersety
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W drugim roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen, tak iż jego duch był
zaniepokojony i sen go opuścił.
I kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli
jego sen; i przyszli, i stanęli przed królem.
Wtedy król rzekł do nich: Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen.
Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po aramejsku: Królu, żyj na wieki! Opowiedz sen swoim
sługom, a wyłożymy ci go.
A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: Mój wyrok jest wydany: Jeżeli mi nie opowiecie i nie
wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu.
Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki, i wielką cześć;
opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go!
Wtedy po wtóre odpowiedzieli, mówiąc: Niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy.
Lecz król odpowiedział, mówiąc: Wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie,
że wyrok jest przeze mnie wydany.
Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was: Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą
i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią; przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie
mi go wyłożyć.
Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł
spełnić żądanie króla; jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec
wróżbity, maga i Chaldejczyka.
To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz
bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi.
Z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał, i kazał stracić wszystkich mędrców
babilońskich.
A gdy wydano rozkaz stracenia mędrców, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy.
Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który
wyszedł, aby stracić mędrców babilońskich.
Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy: Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi?
Wtedy Arioch objaśnił, tę rzecz Danielowi.
Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu.
Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom: Chananiaszowi,
Miszaelowi i Azariaszowi,
Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego
towarzyszy wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi.
Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel błogosławił Boga
niebios.
I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki,
albowiem do niego należą mądrość i moc.
On zmienia czasy i pory, On usuwa królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym,
a rozumnym rozumu.
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22 On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światłość.
23 Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi,
o co cię prosiliśmy; oznajmiłeś nam sprawę króla.
24 Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić mędrców babilońskich, i tak rzekł do
niego: Nie wytracaj mędrców babilońskich! Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen.
25 Wtedy Arioch spiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: Znalazłem męża wśród
wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen.
26 I odezwał się król, i rzekł do Daniela, którego imię było Belteszassar: Czy rzeczywiście możesz mi
opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go?
27 Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi
ani mędrcy, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy.
28 Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie
przy końcu dni. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:
29 Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a Ten, który objawia
tajemnice, powiedział ci, co się stanie.
30 Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta
tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca.
31 Ty, królu, patrzyłeś: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask,
a straszny jego wygląd.
32 Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego
biodra z miedzi,
33 Jego nogi z żelaza, jego stopy po części z żelaza, po części z gliny.
34 Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w stopy z żelaza
i gliny, i skruszył je.
35 Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na
klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg,
stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
36 Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:
37 Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,
38 W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego
uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
39 Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które
opanuje całą ziemię.
40 Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które
kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
41 A że widziałeś stopy i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie
rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią
gliniastą.
42 A to, że palce u stóp były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części
mocne, a po części kruche.
43 A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie
się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.
44 Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo
to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
45 Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro,
złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary
z pokarmów i kadzidlane.
47 Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów.
On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.
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48 Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją
babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Potem wyniósł król Daniela na
wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej
i na naczelnego zwierzchnika wszystkich mędrców babilońskich.
49 Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi
i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim. Lecz Daniel wyprosił u króla,
aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi. A Daniel
pozostał na dworze królewskim.
Dn 7:13–14
13 I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna
Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono Go przed Nim.
14 I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego
władza — władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo — niezniszczalne.
Mt 21:42, 44
42 Jezus rzekł do nich: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: „Kamień, który odrzucili budujący, ten
właśnie stał się kamieniem narożnym. Stało się to za sprawą Pana i jest zadziwiające w naszych
oczach”?
44 Ten, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się na kawałki; a na kogo on upadnie, tego zetrze w pył
i rozrzuci jak plewy.
Obj 19:11–21
11 I zobaczyłem niebo otwarte, a oto biały koń i Ten, który na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
i w sprawiedliwości sądzi i stacza wojnę.
12 Jego oczy zaś to płomień ognia, a na Jego głowie wiele diademów, i ma wypisane imię, którego nikt
nie zna oprócz Niego samego.
13 I ubrany jest w szatę zmoczoną we krwi; a Jego imię brzmi Słowo Boga.
14 A wojska, które są w niebie, szły za Nim na białych koniach, ubrane w przedni len, biały i czysty.
15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzył narody; i będzie je pasł laską żelazną; i depcze
winną tłocznię furii gniewu Boga Wszechmogącego.
16 I ma na szacie i na swoim udzie wypisane imię: Król królów i Pan panów.
17 I zobaczyłem jednego anioła, stojącego w słońcu, i zawołał donośnym głosem, mówiąc do wszystkich
ptaków lecących środkiem nieba: Chodźcie tutaj; zbierzcie się na wielką wieczerzę Boga,
18 Aby jeść ciała królów i ciała generałów, i ciała mocarzy, i ciała koni, i ciała tych, którzy na nich
siedzą, i ciała wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich.
19 I zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zebrane, aby stoczyć wojnę z Tym, który siedzi na
koniu, i z Jego wojskiem.
20 I bestia została pochwycona, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią znaki, przez które zwodził
tych, którzy przyjęli piętno bestii, i tych, którzy oddawali cześć jej wizerunkowi. Tych dwoje zostało
żywcem wrzuconych do jeziora ognia, płonącego siarką.
21 A pozostali zostali zabici mieczem, który wychodzi z ust Tego, który siedzi na koniu, a wszystkie
ptaki nasyciły się ich ciałami.
Obj 14:19–20
19 I rzucił anioł swój sierp w ziemię, i zebrał kiście winnego krzewu ziemi, i wrzucił je do wielkiej
tłoczni furii Boga.
20 I deptano tłocznię poza miastem, i z tłoczni wypłynęła krew aż do wędzideł koni na tysiąc sześćset
stadiów.
25

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY
2 Tes 2:8
A wtedy zostanie objawiony ten człowiek bezprawia (którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust
i wniwecz obróci ujawnieniem swego przyjścia).
J 3:29–30
29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słyszy go, raduje się
niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Ta więc moja radość stała się pełna.
30 On musi się powiększać, a ja — umniejszać.
Rdz 2:21–23
21 Wtedy to Jahwe sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.
22 Po czym Jahwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny,
23 Mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo czwarte — spotkanie w grupach
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli diabelskie zaślepienie,
które przeszkadza ludziom w ujrzeniu boskiej historii w obrębie ludzkiej historii
Wersety do modlitewnego czytania:
Mt 21:42–44

Jezus rzekł do nich: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: „Kamień, który odrzucili
budujący, ten właśnie stał się kamieniem narożnym. Stało się to za sprawą Pana i jest
zadziwiające w naszych oczach”? Dlatego mówię wam, że królestwo Boga zostanie
wam zabrane i dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Ten, kto upadnie na
ten kamień, roztrzaska się na kawałki; a na kogo on upadnie, tego zetrze w pył i rozrzuci jak plewy.

Wyjątki z posługi:
drugiego rozdziału Księgi Daniela, Chrystus jako
kamień wycięty bez udziału rąk skruszy i roztrzaska na kawałki ogół ludzkich rządów, którym na
imię Babilon.

BABILON BUNTUJE SIĘ PRZECIWKO BOGU,
WYWYŻSZA CZŁOWIEKA
I ODDAJE CZEŚĆ BOŻKOM

Z naszego punktu widzenia istnieje wiele krajów, narodów i imperiów. Dla Boga jednak całość
ludzkich rządów, począwszy od Nimroda, a skończywszy na Antychryście, to Babilon. Ludzkie rządy — Babilon — zawsze, po pierwsze, buntują się
przeciwko Bogu, po drugie, wywyższają człowieka
i, po trzecie, oddają cześć bożkom (Rdz 11:4, 9).
Oddawanie czci bożkom to w rzeczywistości oddawanie czci szatanowi, który się za nimi kryje.
Wszędzie, dokądkolwiek się udamy, zobaczymy,
że ludzkie rządy buntują się przeciwko Bogu, wywyższają człowieka i oddają cześć bożkom.

OBECNA SYTUACJA NA ŚWIECIE

Zastanówmy się, w której części wielkiego
ludzkiego posągu się dzisiaj znajdujemy. Po przeszło sześćdziesięciu latach studiowania Biblii oraz
zgłębiania sytuacji panującej na świecie sądzę,
że żyjemy w czasach, których symbolem są stopy
posągu, w pobliżu dziesięciu palców. Sytuacja na
świecie, zwłaszcza w Europie, zmieniła się w sposób zgodny z proroctwami zawartymi w Biblii.
Jeżeli jasno to zobaczymy, będziemy wiedzieli,
gdzie się znajdujemy i co powinniśmy robić.
Kultura, duch i istota Cesarstwa Rzymskiego
trwają, choć nie ma już jego zewnętrznej formy.
Antychryst jednak przywróci zewnętrzną formę
Cesarstwa Rzymskiego. Cała ziemia jest dziś gotowa na przywrócenie Cesarstwa Rzymskiego
i pojawienie się dziesięciu palców, których następstwem będzie nadejście Chrystusa — kamienia,
który skruszy ogół ludzkich rządów i zaprowadzi
na ziemi wieczne Boże królestwo.

POJAWIA SIĘ KAMIEŃ
WYCIĘTY BEZ UDZIAŁU RĄK,
KTÓRY KRUSZY WIELKI LUDZKI POSĄG

Gdy Babilon rozwinie się w pełni, pojawi się kamień wycięty bez udziału rąk, który skruszy wielki
posąg, począwszy od palców i stóp (Dn 2:34–35,
44–45; 7:13–14). Zwracając się do faryzeuszy
w dwudziestym pierwszym rozdziale Ewangelii
Mateusza, Pan Jezus wskazał, że jest kamieniem.
Najpierw, w wersecie 42, zapytał: „Czy nigdy nie
czytaliście w Pismach: »Kamień, który odrzucili
budujący, ten właśnie stał się kamieniem narożnym. Stało się to za sprawą Pana i jest zadziwiające w naszych oczach«?”. A potem, w wersecie 44,
powiedział: „Ten, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się na kawałki; a na kogo on upadnie, tego
zetrze w pył i rozrzuci jak plewy”. Widzimy tutaj, że
Chrystus jest kamieniem, który uderza. W świetle

TRZY TYPY ANTYCHRYSTA

Antioch Epifanes był typem Antychrysta.
Pierwszym typem Antychrysta był Nimrod
z Księgi Rodzaju, drugim — Antioch Epifanes
z Księgi Daniela, a trzecim — Tytus, książę rzymski, który w roku siedemdziesiątym po Chrystusie
zniszczył Jerozolimę. Tak więc do pełnego obrazu Antychrysta nie wystarczy nam Księga
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Objawienia; musimy też przestudiować te trzy typy
Antychrysta. Nimrod, Antioch Epifanes i Tytus to
obrazy, a w Księdze Objawienia znajdujemy definicję. Łącząc obraz z definicją, otrzymujemy pełne
spojrzenie na Antychrysta.

Boga jednak każdy ludzki rząd to bestia. Babilon,
Persja, Grecja i Cesarstwo Rzymskie — wszystko
to są bestie. Mogę zaświadczyć, że takie spojrzenie
zachowuje mnie od świata od przeszło sześćdziesięciu lat. Wszyscy potrzebujemy takiego spojrzenia, takiej wizji. Jeżeli jako Boży lud ujrzymy tę
rządzącą wizję, zachowa nas to od świata i przygotuje na przyjście Chrystusa, gdy ukaże się On jako
uderzający kamień, który skruszy ogół ludzkich
rządów i stanie się wielką górą — wiecznym królestwem Bożym — która wypełni całą ziemię (Life-study of Daniel, s. 22–24).

RZĄDZĄCA WIZJA
ZACHOWUJE BOŻY LUD OD ŚWIATA

Mam nadzieję, że wszyscy ujrzymy rządzącą
wizję, zawartą w drugim rozdziale Księgi Daniela,
i że w jej świetle wyraźnie zobaczymy ludzkie
rządy. Z ludzkiego punktu widzenia istnieją różne rządy, jedne lepsze, inne gorsze. W oczach
Pytania do dyskusji:
1.

Zastanówcie się w grupie nad tym, jak ludzkie rządy buntują się przeciwko Bogu, wywyższają człowieka i oddają cześć bożkom. W jakim sensie tak jest?

2. W jaki sposób wizja przeznaczenia ludzkich rządów zachowuje nas od świata?
3. Co poruszyło was najbardziej, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie i nastanie Bożego królestwa na
ziemi?
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poranne ożywienie
Dzień trzeci
Wersety do modlitewnego czytania:
J 3:29–30

Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słyszy go,
raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Ta więc moja radość stała się pełna.
On musi się powiększać, a ja — umniejszać.

Wyjątki z posługi:
Kiedy Chrystus przyjdzie jako uderzający kamień, nie będzie sam: towarzyszyć Mu będzie
Jego oblubienica. Do tego czasu Pan zdobędzie
już kościół i poślubi swą oblubienicę, co opisuje
dziewiętnasty rozdział Księgi Objawienia. Po weselu Pan przyjdzie nie tylko jako uderzający kamień, lecz także jako Ten, który będzie deptał winną tłocznię. Antychryst zbierze wokół Jerozolimy
ogromną liczbę złych, zbuntowanych ludzi i w ten
sposób przygotuje „grona”, które Chrystus „będzie
deptał” w winnej tłoczni. Przyjście Chrystusa będzie wielkim zaskoczeniem, bo ci zbuntowani ludzie nie będą wierzyć ani w Niego, ani w Boga, tylko w siebie. Antychryst posunie się wręcz do tego,
że stwierdzi, iż to on jest Bogiem, i dla własnej
przyjemności rozbije namiot pomiędzy dobrą ziemią a Morzem Śródziemnym (Dn 11:45). Wtedy
przyjdzie Chrystus, kamień wycięty przez Boga, ze
swą oblubienicą, uderzy w palce posągu i zniszczy
go od palców aż po głowę. W taki sposób Chrystus
skruszy i zakończy ludzkie rządy.
Miejsce wielkiego ludzkiego posągu człowieka zajmie wielka góra, symbol wiecznego Bożego
królestwa, które wypełni całą ziemię (Dn 2:35b,
44a). Oznacza to, że Chrystus, który przyjdzie, by
skruszyć ogół ludzkich rządów, zaprowadzi też na
ziemi wieczne Boże królestwo.
Powiększenie się kamienia i jego stanie się wielką górą symbolizuje powiększenie się Chrystusa.
To, iż Chrystus może się powiększać, widać wyraźnie w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. W wer-

secie 30, który mówi o Chrystusie, czytamy: „On
musi się powiększać”. Powiększenie, o którym
mowa w tym wersecie, to oblubienica, o której
mówi werset 29: „Ten, kto ma oblubienicę, jest
oblubieńcem”. Chrystus zatem ma swoje powiększenie, którym jest Jego oblubienica. Jak Ewa była
powiększeniem Adama, tak oblubienica jest powiększeniem Chrystusa — Oblubieńca.
Kościół jest dziś powiększeniem Chrystusa
w aspekcie życia, natomiast wieczne królestwo
Boże jest powiększeniem Chrystusa w aspekcie
zarządzania. Powiększając się pod względem życia, Chrystus staje się kościołem; powiększając
się pod względem zarządzania, staje się wiecznym
królestwem Bożym. Tak więc Chrystus to nie tylko
kościół, lecz również królestwo Boże. Zarówno kościół, jak i królestwo stanowią Jego powiększenie.
Przypowieść o nasieniu w Ewangelii Marka
4:26–29 objawia, że królestwo Boże jest powiększeniem Chrystusa. Werset 26 mówi: „Z królestwem Boga jest tak, jak gdyby człowiek rzucił nasienie na ziemię”. Nasieniem tym jest
Chrystus — ucieleśnienie boskiego życia. Jak pokazuje ta przypowieść, nasienie to kiełkuje, rośnie,
rodzi owoc, dojrzewa i przynosi plon (w. 27–28).
Odkąd Chrystus przyszedł, by zasiać się w „glebę”
człowieczeństwa, rośnie i powiększa się. Na koniec powiększenie to stanie się wielką górą, która
wypełni całą ziemię jako wieczne Boże królestwo
(Life-study of Daniel, s. 17–19).

Proste modlitwy:
„Panie, rośnij we mnie i we wszystkich świętych, abyśmy stali się Twoim powiększeniem, które wypełni
całą ziemię”.
„Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się stanie Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Specjalna społeczność
Jak możemy się przygotować i zachować siebie
oraz stać się użyteczni dla Pana, by dokonać zmiany wieku
Wersety biblijne: Dz 17:26–27; Dn 4:23; Obj 1:5; Dn 2:34–35; Mt 26:6–13; Ps 110:3; Łk 10:38–42;

Kol 3:16; Ps 119:11; Flp 4:8, 13; 1 Tes 4:1–7; Hbr 13:4; 1 Kor 6:19; Ef 4:12; Sdz 5:15b, 16b.
I. Pan w swej suwerenności przygotowuje sytuację na świecie i wszystkie królestwa
świata, które podlegają Jego niebiańskiemu władaniu, aby zaistniały okoliczności
sprzyjające temu, by Jego lud przyjął Jego zbawienie i przygotował się do tego, by
stać się Jego oblubienicą — Dz 17:26–27; Dn 4:23; Obj 1:5.
II. Jeśli chodzi o ostateczne wypełnienie się wizji dotyczącej wielkiego ludzkiego posągu z drugiego rozdziału Księgi Daniela, Europa jest ważniejsza niż jakikolwiek inny
kraj i rasa; skruszenie stóp wielkiego posągu będzie skruszeniem całości ludzkich
rządów — w. 34–35:
A. Dziesięciu królów, przedstawionych w formie typu przez palce wielkiego posągu z drugiego
rozdziału Księgi Daniela, poddanych będzie Antychrystowi, który będzie ostatnim cezarem
odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego; wszystko to wydarzy się w Europie — por. Obj 17:9–14.
B. Największy wpływ na sytuację panującą na świecie mają dziś Stany Zjednoczone, Europa
i Daleki Wschód; odzyskiwanie zakorzeniło się w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim
Wschodzie, ale w Europie panuje pustka.
C. Zanim starty zostanie Antychryst i ogół ludzkich rządów, Pańskie odzyskiwanie musi rozprzestrzenić się do Europy i zapuścić tam korzenie.
III. Pańskie odzyskiwanie rozprzestrzenia się i będzie się rozprzestrzeniać w dobrym
tempie; kościoły powstaną we wszystkich ważniejszych miastach i we wszystkich
wiodących państwach świata; jako młodzież, musimy sobie uświadomić, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność; jeśli w ciągu nadchodzących lat Pan wydoskonali wielu z nas, Jego odzyskiwanie zacznie się rozprzestrzeniać bardzo szybko:
A. Idźmy naprzód i rośnijmy w duchowym życiu, żarliwie utrzymując żywą społeczność z Panem,
w pełni poświęcając się Jemu i chętnie godząc się na to, jak pragnie On z nami postępować;
jeżeli mamy być Pańskimi zwycięzcami, musimy kochać Pana i wykorzystywać wszelką sposobność do tego, by Go kochać — Mt 26:6–13:
1. Jeśli chcemy kochać Pana ze wszystkich sił, powinniśmy poświęcać czas na to, by się w Niego
wpatrywać, słuchać Jego słowa i pozwalać Mu, by objawiał nam siebie; zwycięzcy mają najwyższe objawienie Chrystusa i chętnie ofiarowują siebie Panu w ozdobie swego poświęcenia — Ps 110:3.
2. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa; usłyszawszy i przyjąwszy Jego słowo oraz
objawienie dotyczące Jego śmierci, szukała okazji, by Go przed nią namaścić — Łk 10:38–
42; Mt 26:12.
3. Pan woli, by ci, których zbawił, ci, którzy Go kochają, słuchali Go i poznali Jego pragnienie,
niż żeby robili coś dla Niego, nie znając Jego woli — por. 1 Sm 15:22; Koh 5:1.
B. Musimy wyposażyć się w prawdę; czytajmy Słowo, przyjmujmy je do swego wnętrza i wchodźmy w nie, by się z nim zespalać — Kol 3:16; Ps 119:11.
C. Budujmy swój charakter; ćwiczmy się w tym, by budować charakter, który będzie użyteczny
dla Pana — Flp 4:8, 13.
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D. Zdobywajmy wyższe wykształcenie; cała młodzież powinna skończyć studia; niech duchowość
nie będzie wymówką do tego, by się nie uczyć; przeciwnie, uczcie się pilniej niż inni, zdobywajcie najlepsze oceny i starajcie się o wyższe stopnie naukowe.
E. W życiu kościoła kontakty między siostrami i braćmi są nieuniknione; żeby zatem ustrzec
się przed skalaniem, należy zachować właściwe relacje w uświęceniu i poszanowaniu — 1 Tes
4:3–4; Hbr 13:4:
1. Brać w posiadanie własne naczynie to zachowywać, utrzymywać je; zachowywanie, lub
utrzymywanie, naczynia człowieka w uświęceniu i poszanowaniu, a nie w namiętności pożądania, stanowi ochronę przed dopuszczaniem się rozpusty — 1 Tes 4:3–4.
2. Nic nie wyrządza naszemu ciału takiej szkody jak rozpusta; to, co praktykuje się dziś w świecie, jest całkowicie piekielne, diabelskie i szatańskie; jakież to diabelskie, że we wzajemnych
kontaktach między sobą młodzież nie ma żadnych hamulców.
3. Żyjemy w wieku Sodomy; cały dzisiejszy świat, w tym Stany Zjednoczone, a zwłaszcza
Szwecja i Francja, to Sodoma; wiele kobiet i mężczyzn żyje ze sobą bez ślubu; Bóg na pewno
to osądzi.
F. Jeśli chcemy zrealizować niebiańskie posłannictwo, posłannictwo nałożone na nas przez
Króla, musimy przejść przez szkolenie, które uczyni nas królami; żeby zachowywać się swobodnie, nie potrzeba żadnego szkolenia; jeśli jednak mamy być królami, potrzebujemy szkolenia, które będzie stawiało przed nami najwyższe wymagania; najlepszym takim szkoleniem
jest szkolenie pełnoetatowe.
IV. W tych ostatnich dniach przed Pańskim przyjściem musimy być ludźmi, którzy
podejmują w swoim sercu wielkie postanowienia i gruntownie badają swoje serce — Sdz 5:15b, 16b.
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Specjalna społeczność — wersety
Jak możemy się przygotować i zachować siebie
oraz stać się użyteczni dla Pana, by dokonać zmiany wieku
Wersety biblijne:
Dz 17:26–27
26 I z jednego uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały na całym obliczu ziemi, ustalając
zawczasu ich wyznaczone pory i granice ich zamieszkania,
27 Aby szukały Boga, czy może nie mogłyby Go wyczuć po omacku i znaleźć, chociaż nie jest On daleko
od każdego z nas.
Dn 4:23
A to, że polecono zostawić pień korzeni drzewa, znaczy: Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy
poznasz, że władza należy do niebios.
Obj 1:5
I od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego z umarłych i Władcy królów ziemi. Temu,
który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew.
Dn 2:34–35
34 Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w stopy z żelaza
i gliny, i skruszył je.
35 Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na
klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg,
stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
Mt 26:6–13
6 Gdy zaś Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego,
7 Podeszła do Niego kobieta, która miała alabastrowy flakonik bardzo drogiego olejku, i wylała Mu
olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
8 A gdy uczniowie to zobaczyli, oburzyli się, mówiąc: Po co to marnotrawstwo?
9 Przecież można było to drogo sprzedać i dać ubogim.
10 Lecz Jezus, wiedząc o tym, powiedział do nich: Dlaczego niepokoicie tę kobietę? Wykonała szlachetny
uczynek względem Mnie.
11 Ubogich bowiem zawsze macie wśród siebie, ale Mnie nie zawsze macie.
12 Bo wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.
13 Zaprawdę, mówię wam: gdziekolwiek na całym świecie będzie ogłaszana ta ewangelia, będzie się
opowiadać również o tym, co uczyniła ta kobieta, na jej pamiątkę.
Ps 110:3
Lud Twój złoży siebie ochoczo w dniu walki Twojej, w ozdobie swego poświęcenia. Młódź Twoja zrodzi
Ci się jak rosa w łonie jutrzenki.
Łk 10:38–42
38 A gdy szli, wszedł do pewnej osady. Pewna kobieta zaś o imieniu Marta przyjęła Go do swego domu.
39 Miała ona siostrę zwaną Marią, która też usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa.
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40 Lecz Marta była zaprzątnięta licznymi posługami. Przystąpiła do Niego, i powiedziała: Panie, czy
nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej więc, aby
wzięła się razem ze mną do pracy.
41 Pan zaś, odpowiadając, rzekł do niej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele,
42 A potrzeba jednego; Maria bowiem wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana.
Kol 3:16
Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato we wszelkiej mądrości, przez wasze nauczanie
i napominanie siebie nawzajem psalmami i hymnami, i pieśniami duchowymi, przez śpiewanie z łaską
w swoich sercach Bogu.
Ps 119:11
W sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.
Flp 4:8, 13
8 Na koniec, bracia, wszystko, co prawdziwe, wszystko, co dostojne, wszystko, co sprawiedliwe,
wszystko, co czyste, wszystko, co miłe, wszystko, o czym dobrze się mówi, jeśli jest jakaś cnota i jeśli
jest jakaś pochwała — to bierzcie pod rozwagę.
13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
1 Tes 4:3–4
3 To jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie: abyście wstrzymywali się od rozpusty;
4 Aby każdy z was wiedział, jak brać w posiadanie własne naczynie w uświęceniu i poszanowaniu.
Hbr 13:4
Niech małżeństwo będzie w poszanowaniu wśród wszystkich, a łoże nieskalane; bo rozpustników
i dopuszczających się zdrady małżeńskiej osądzi Bóg.
Ef 4:12
Dla doskonalenia świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu Ciała Chrystusa.
Sdz 5:15b, 16b
15 Oddziały Rubena podejmowały w swoim sercu wielkie postanowienia
16 Oddziały Rubena głęboko badały swoje serce.
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Specjalna społeczność — spotkanie w grupach
Jak możemy się przygotować i zachować siebie
oraz stać się użyteczni dla Pana, by dokonać zmiany wieku
Wersety do modlitewnego czytania:
2 Tm 2:2

A co usłyszałeś ode mnie poprzez wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy
będą kompetentni nauczać także innych.

1 Tes 4:3–4 To jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie: abyście wstrzymywali się od rozpusty; aby
każdy z was wiedział, jak brać w posiadanie własne naczynie w uświęceniu i poszanowaniu.
Wyjątki z posługi:
zdobyć jak najwyższe wykształcenie. Zyskujemy
całą mądrość „Egipcjan”, ale nie pracujemy dla
nich, tylko dla świętego przybytku. Powinniśmy
móc powiedzieć: „Znam się na medycynie i fizyce
jądrowej, ale nie dla nich pracuję. Pracuję po to,
by zbudować kościół. Zdobyłem fach, lecz nie nim
się zajmuję. Buduję filary świątyni mojego Boga”
[…] Bądźcie ludźmi wielkiej wiedzy, lecz nie wykorzystujcie swojej wiedzy do świeckich interesów.
Wykorzystujcie ją wyłącznie do dzieła Pańskiego
budowania. Wasze życie i istota nie tylko muszą zostać przeobrażone, ale i przeniesione (Life-study of
Genesis, s. 1052–1054).

PAŃSKIE ODZYSKIWANIE POTRZEBUJE DZIŚ
LUDZI WYSOKO WYKSZTAŁCONYCH

Zachęcam całą młodzież, by ukończyła studia.
Niech duchowość nie będzie wymówką do tego, by
się nie uczyć. Przeciwnie, powinniśmy uczyć się
pilniej niż inni, zdobywać najlepsze oceny i starać
się o wyższe stopnie naukowe [...] Nauczcie się też
kilku obcych języków. [...] Zróbcie doktorat z biologii, medycyny lub fizyki jądrowej.
Pańskie odzyskiwanie potrzebuje dziś ludzi
wysoko wykształconych. Młodzież powinna zdobyć jak najwyższe wykształcenie. Ustalcie sobie
następujący plan dnia: siedem i pół godziny snu,
półtorej godziny na jedzenie, godzina na ćwiczenia fizyczne, osiem godzin na naukę i sześć godzin
na sprawy duchowe.
Nie wstępujcie w związek małżeński zbyt
wcześnie. Nie chciałbym, aby bracia żenili się,
zanim ukończą dwadzieścia pięć lat. Nie obciążajcie się zbyt wcześnie małżeństwem i dziećmi.
Wykorzystajcie raczej ten czas i energię na studiowanie. Wystarczy, że bracia będą mieli dzieci
w wieku dwudziestu sześciu lat. Nie chciałbym
też, aby siostry wychodziły za mąż, nim skończą
dwadzieścia dwa lata. Jeśli zbyt wcześnie wyjdą za
mąż i będą miały dzieci, mogą czuć się przeciążone, a nawet może im to zaszkodzić. Trzymajcie się
tego planu aż do dwudziestego piątego roku życia,
a zobaczycie, co się stanie. Z pewnością będzie to
pożyteczne dla Bożego odzyskiwania.
Nie kończcie swojej edukacji przedwcześnie.
Powinniście zdobyć tytuł magistra, a najlepiej tytuł doktorski. Wszyscy święci w kościele powinni
być wykształceni. Nie jesteśmy ani nieukami, ani
ludźmi niedouczonymi. Przeciwnie, powinniśmy

BRAĆ W POSIADANIE WŁASNE NACZYNIE
W UŚWIĘCENIU I POSZANOWANIU

W czwartym rozdziale [Pierwszego Listu do
Tesaloniczan] Paweł podaje wierzącym szczepionkę uodparniającą przeciwko najgroźniejszemu,
najbardziej niszczącemu życie kościoła zarazkowi — zarazkowi rozpusty.
Źródłem rozpusty jest pożądanie. Nikt nie
miałby okazji oddawać się pożądaniu, gdyby nie
istniało życie towarzyskie. Życie towarzyskie jest
wylęgarnią rozpusty. Komuś, kto nie prowadzi
życia towarzyskiego, nie grozi niebezpieczeństwo
rozpusty. Jeśli ktoś mieszka sam i nie utrzymuje kontaktów z innymi, prawdopodobieństwo, że
dopuści się rozpusty, jest niewielkie. Jednakże życie kościoła to życie spotkań, życie wspólnotowe.
Innymi słowy, życie kościoła jest życiem towarzyskim. Jeśli mamy prowadzić życie kościoła, nie
możemy uniknąć wspólnego przebywania ze sobą,
życia w towarzystwie, nie możemy uniknąć dość
częstych kontaktów ze sobą nawzajem.
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Jak dowodzi historia, problem rozpusty pojawiał się w kościołach nieraz. Zwłaszcza pracownicy chrześcijańscy wpadają w pułapkę rozpusty ze
względu na fakt, że mają tyle styczności z innymi
ludźmi. Rozpusta była też jednym z czynników,
które spowodowały straty w ruchu zielonoświątkowym. W niektórych miejscach ruch ten przestał
się rozwijać z powodu grzechu rozpusty.
W [Pierwszym Liście do Tesaloniczan] 4:3 Paweł
pisze: „To jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie: abyście wstrzymywali się od rozpusty”. Wolą
Boga jest to, by odkupieni przez Niego ludzie, wierzący w Chrystusa, prowadzili życie w świętości,
zgodne z Jego świętą naturą, życie całkowicie oddzielone dla Niego od wszystkiego tego, co Nim nie
jest. W tym celu Bóg uświęca nas zupełnie (5:23)
[...] Bóg uczynił człowieka, ponieważ chciał, aby
człowiek Go wyrażał (Rdz 1:26). Nic bardziej nie
niszczy pod tym względem człowieka niż rozpusta.
Rozpusta nie pozwala człowiekowi być świętym,
oddzielonym dla Boga, skrajnie go zanieczyszcza, nie pozwalając mu wypełnić Bożego zamysłu.
Dlatego też apostoł zdecydowanie nakazuje nowo
nawróconym wierzącym pochodzenia pogańskiego, powołując się na uświęcenie dla Boga, by unikali szkody i zanieczyszczenia, które powoduje
rozpusta — najwstrętniejszy grzech w Jego oczach.
Nam również potrzebne jest dziś to ostrzeżenie. W Stanach Zjednoczonych i Europie mężczyźni i kobiety utrzymują niemal nieograniczone
kontakty towarzyskie. Z tego powodu łatwo jest im
popaść w rozpustę. Jeśli kościoły, które powstały
w tych regionach, mają istnieć, potrzebują ostrzeżenia przed rozpustą.
W trzecim wersecie [czwartego rozdziału
Pierwszego Listu do Tesaloniczan] Paweł pisze,

że wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Uświęcenie to
kontrastuje z rozpustą. Jeśli nasze postępowanie
ma podobać się Bogu, musimy być uświęceni.
W wersetach 4 i 5 Paweł pisze dalej: „Aby każdy
z was wiedział, jak brać w posiadanie własne naczynie w uświęceniu i poszanowaniu, nie w namiętności pożądania, jak poganie, którzy nie znają Boga”.
Brać w posiadanie własne naczynie to zachowywać,
utrzymywać je; zachowywanie, lub utrzymywanie,
naczynia człowieka w uświęceniu i poszanowaniu,
a nie w namiętności pożądania, stanowi ochronę
przed dopuszczaniem się rozpusty.
Uświęcenie odnosi się bardziej do świętego
stanu względem Boga, a poszanowanie — do poważanej pozycji w stosunkach z ludźmi. Człowiek
stworzony został ze względu na Boży zamysł i Bóg
nadał mu wysoką pozycję, małżeństwo zaś ustanowił po to, by człowiek rozmnażał się i wypełnił
Jego zamysł. Dlatego małżeństwo powinno być
w poszanowaniu (Hbr 13:4). Wstrzymywanie się
od rozpusty to nie tylko pozostawanie w uświęconym stanie względem Boga, lecz także utrzymywanie pozycji poszanowania w stosunkach z ludźmi. Ilekroć ktoś dopuszcza się rozpusty, ulega
zanieczyszczeniu, a jego uświęcenie zostaje unieważnione. Traci też poszanowanie u ludzi. Nawet
niewierzący nie szanują tych, którzy dopuszczają
się rozpusty. Nauczmy się więc brać w posiadanie,
zachowywać, utrzymywać własne ciała w uświęceniu względem Boga i w poszanowaniu w stosunkach z ludźmi. Musimy być tymi, którzy są
uświęceni ku Bogu i mają poszanowanie u ludzi.
Do tego konieczne jest, byśmy całkowicie wstrzymywali się od rozpusty i nie dawali w tej sprawie
żadnych podstaw do podejrzeń (Life-study of
1 Thessalonians, s. 130–133).

Pytania do dyskusji:
1.

Porozmawiajcie o tym, jak wygląda typowe podejście młodzieży do kwestii studiowania i zdobywania wyższego wykształcenia.

2. Zastanówcie się, z jakich powodów młodzież z Pańskiego odzyskiwania może przedwcześnie kończyć edukację.
3. Poświęćcie trochę czasu na społeczność o nurcie tego wieku i presji wywieranej na młodzież, by
wstępowała w niemoralne związki. Jak możemy się przed tym uchronić?
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Poranne ożywienie
Dzień czwarty
Wersety do modlitewnego czytania:
Sdz 5:15b, 16b Oddziały Rubena podejmowały w swoim sercu wielkie postanowienia […] Oddziały
Rubena głęboko badały swoje serce.
Ps 110:3

Lud Twój złoży siebie ochoczo w dniu walki Twojej, w ozdobie swego poświęcenia.
Młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa w łonie jutrzenki.

Wyjątki z posługi:

pójdzie i tego dokona? Oczywiście, że wy, młodsze
pokolenie. Powinniście wierzyć w Jezusa i przyjmować Go jako swoje życie i Zbawiciela. Prócz
tego powinniście podjąć wielkie postanowienie
i sporządzić wobec Niego wielki plan, że będziecie
żyć dla Niego.
Chciałbym poradzić wam, żebyście pilnie się
uczyli i starali opanować języki obce, bo pewnego dnia wszyscy pojedziecie w różne części świata
dla Boga, aby nieść świadectwo, głosić ewangelię
i prowadzić ludzi do poznania Jego. W dzisiejszym świecie najbardziej rozpowszechnione języki to: chiński, angielski, hiszpański, niemiecki,
francuski i japoński. Mam nadzieję, że jako młode
pokolenie będziecie pilnie się uczyć i będziecie się
starali opanować języki, że nie pozwolicie, by ktokolwiek gardził waszą młodością, lecz że staniecie się wzorami dla wielu. Postanówcie, że oprócz
swojego ojczystego języka nauczycie się jeszcze
jednego albo dwóch innych.
Młodzi bracia i siostry, mam nadzieję, że od
dni swojej młodości podejmiecie wielkie postanowienie i sporządzicie wielki plan, że będziecie żyć
dla Pana. Obyście pojechali do wszystkich zakątków świata i do wszystkich narodów, w różnych
językach świadczyli dla Pana Jezusa, otaczali Go
chwałą, by samemu mieć w niej udział. Oby wasza przyszłość, jak mówi Biblia, była „jak słońce
wschodzące w swym blasku” (Sdz 5:31). Niech Pan
Jezus błogosławił was zgodnie ze słowami, które
usłyszeliście (A Blessed Human Life, s. 40–43).

Biblia mówi, że Boży lud podejmował w swoim sercu wielkie postanowienia, a także głęboko
badał swoje serce (Sdz 5:15–16; hebr.). Dla kogo
to robił? Człowiek, który do czegoś dąży, chociaż żyje na ziemi, zawsze zwraca swoje serce do
Pana. Powinniśmy podejmować w sercu wielkie
postanowienia i głęboko badać swoje serce wobec
Boga. Oby cała młodzież, poczynając od dzisiaj,
zechciała podejmować w swoim sercu wielkie postanowienia i głęboko badała swoje serce. Podjąć
wielkie postanowienie to inaczej stanowczo zdecydować; głęboko badać to obmyślić plan. Nie
wystarczy podjąć jakieś postanowienie: trzeba
podjąć wielkie postanowienie. Nie wystarczy sporządzić plan — trzeba sporządzić wielki plan. Oby
dzisiaj był ten dzień, w którym podejmiesz wielkie
postanowienie i sporządzisz wielki plan.
Dzięki rozwojowi środków komunikacji, jaki
nastąpił w ostatnich czasach, świat się skurczył
[…] Sytuacja na świecie jest dziś bez wątpienia pełna ciemności i zła, a pierwszym powodem takiego
stanu rzeczy jest to, iż ludzie nie znają Boga ani Go
nie przyjmują. Gdyby Go znali, wyszliby z ciemności i weszli do światła, i trzymaliby się z dala od
zła, a zbliżali do tego, co dobre. Wszyscy ludzie na
sześciu kontynentach całej kuli ziemskiej muszą
zatem usłyszeć ewangelię i poznać prawdziwego
Boga, a to sprawi, że zostaną wybawieni z ciemności do światła i z zepsucia do życia wiecznego. Kto
Proste modlitwy:

„Panie, spraw, byśmy w swoich sercach podejmowali wielkie postanowienia, byśmy dogłębnie badali
swoje serce i dzięki temu wypełnili Twój zamysł”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo piąte
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli pokusę oddawania czci bożkom
i zasłonę, która nie pozwala ludziom zobaczyć, że niebiosa panują
Wersety biblijne: Dn 3:1–30; Obj 12:11; Flp 4:11–13; 2 Kor 12:9; Dn 3:31 — 4:34; Mt 14:19; Łk 13:11;
Kol 1:18; Jr 9:22–23; Ps 25:14; 111:10a; Prz 23:17; 3:5–8.

I. Daniel i jego towarzysze zwyciężyli pokusę oddawania czci bożkom — Dn 3:1–30:
A. Nebukadnesar zbudował wielki posąg ze złota, wysoki na sześćdziesiąt łokci (trzydzieści metrów), i umieścił go na równinie Dura w jednej z prowincji babilońskich; nakazał też przybyć
na uroczystość poświęcenia posągu i rozkazał wszystkim ludom, narodom i językom, by oddały mu cześć — Dn 3:1–7.
B. Trzej towarzysze Daniela sprzeciwili się temu diabelskiemu pomysłowi i odmówili oddania
czci posągowi; Chaldejczycy, kierowani zazdrością, oskarżyli z tego powodu Daniela i jego towarzyszy przed Nebukadnesarem — w. 8–12.
C. Rozzłoszczony Nebukadnesar wystawił młodych zwycięzców na pokusę, dając im jeszcze jedną szansę, by oddali cześć złotemu posągowi; równocześnie zagroził im, że jeśli tego nie zrobią, zostaną wrzuceni do rozpalonego pieca ognistego; trzej młodzi zwycięzcy odpowiedzieli
Nebukadnesarowi niegrzecznie i bardzo odważnie — w. 13–18:
1. Choć byli bardzo odważni, brakowało im trochę doświadczenia; ich odpowiedź dowodzi, że
myśleli w naturalny sposób; stwierdzili, że Bóg zdoła ich wybawić z pieca ognistego, podczas
gdy Bóg nie musiał ich z tego pieca wybawiać; przeciwnie, pozostawił ich w piecu i sprawił,
że ogień na nich nie działał — w. 17, 25; Obj 12:11.
2. Gdyby byli bardziej doświadczeni w Bożej ekonomii, chętnie udaliby się do pieca ognistego,
bo wiedzieliby, że gdy do niego wejdą, przyjdzie Bóg; Bóg sprawia, iż piec staje się bardzo
przyjemnym miejscem.
D. Nebukadnesar kazał rozgrzać piec siedmiokrotnie mocniej niż zwykle, a żołnierzom ze swej
armii nakazał związać zwycięzców i wrzucić do pieca — w. 19–21:
1. Nebukadnesar był zdumiony, gdy zobaczył, jak w piecu przechadzają się swobodnie czterej
mężczyźni, którym płomienie w ogóle nie wyrządzają krzywdy; czwarty z nich wyglądał jak
syn bogów — w. 24–25.
2. Czwartym mężczyzną był Chrystus; przyszedł On, aby być ze swoimi trzema cierpiącymi, prześladowanymi zwycięzcami i uczynić ogień miejscem przyjemnego spaceru — Flp
4:11–13.
3. Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca i zawołał do młodych zwycięzców, by
wyszli z ognia; zobaczył, że ogień nie wyrządził im najmniejszej krzywdy — w. 26–27; 2 Kor
12:9.
II. Daniel i jego towarzysze zwyciężyli w kwestii zasłony, która nie pozwala ludziom
zobaczyć, że niebiosa panują — Dn 3:31 — 4:34.
A. Nebukadnesarowi przyśnił się sen, który go przestraszył i zaniepokoił; król nakazał mędrcom
babilońskim, by mu go wytłumaczyli, lecz oni nie potrafili tego zrobić — Dn 3:31–33; 4:1–4.
B. We śnie Nebukadnesar zobaczył wielkie, potężne, wysokie drzewo o pięknych liściach, z obfitością owoców i dobre do jedzenia; drzewo to symbolizowało jego samego — w. 5–23:
1. Nebukadnesar ujrzał we śnie czuwającego, świętego, który zstąpił z nieba i powiedział:
„Wyrąbcie to drzewo i zniszczcie je, lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach
żelaza i brązu na polnej trawie” — w. 20; Hbr 4:13.
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2. Daniel wytłumaczył, że oznacza to, iż Najwyższy Bóg nakazał, by Nebukadnesar został wygnany spośród ludzi i przebywał wśród zwierząt polnych, jadł trawę jak woły i stracił rozum na siedem okresów czasu, aż uzna, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim — 4:21–22.
3. Wyjaśniwszy sen, Daniel udzielił Nebukadnesarowi rady: poradził mu, by się nawrócił; Bóg
dał na to Nebukadnesarowi dwanaście miesięcy, lecz nawrócenie ani zmiana nie nastąpiły — w. 24–30.
4. Gdy król przechadzał się po tarasie pałacu królewskiego w Babilonie, spojrzał na wielkie
miasto i napełniła go pycha; zaczął się więc przechwalać swoją wielkością; jeszcze zanim
otworzył usta, odezwał się głos z nieba, mówiący, że jego królestwo odeszło od niego; w tym
momencie Nebukadnesar stał się podobny do zwierzęcia — w. 27–30.
C. Nebukadnesar zachowywał się jak zwierzę przez siedem okresów czasu, co najprawdopodobniej oznacza siedem tygodni, czyli czterdzieści dziewięć dni — w. 31–34:
1. Po upływie tych dni Nebukadnesar podniósł oczy do nieba i wrócił mu rozum — w. 31.
2. Zwierzęta chodzą na czterech nogach, patrzą więc w dół, ludzie zaś chodzą na dwóch nogach i patrzą w górę; rozum wrócił Nebukadnesarowi, gdy tylko ten popatrzył w górę ku
niebiosom; ponieważ Nebukadnesar się zmienił, wrócił mu rozum — w. 31; Mt 14:19; Łk
13:11.
3. Dla Nebukadnesara była to ważna lekcja: uniżyć się i poznać Boga; przedtem w swej pysze
wzniósł posąg ze złota, lecz teraz dostał niezłą nauczkę.
D. Daniel i jego towarzysze zwyciężyli w kwestii zasłony, która nie pozwala ludziom zobaczyć, że
z niebios panuje Bóg niebios:
1. Jako ci, których Bóg wybrał, byśmy byli Jego ludem ze względu na pierwszeństwo Chrystusa,
podlegamy Jego niebiańskiemu panowaniu, aby dać Chrystusowi pierwszeństwo — w. 15,
20–23, 27–29; Kol 1:18; Jr 9:22–23.
2. Pierwsza zasada prowadzenia właściwego ludzkiego życia brzmi: czcij Boga; czcić Boga to
okazywać Mu bojaźń, pokładać w Nim ufność, zważać na Niego i myśleć o Nim w każdych
okolicznościach, ze świadomością, że to On nas stworzył — Ps 25:14; 111:10a; Prz 23:17;
3:5–8; Ps 118:8–9.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo piąte — wersety
Daniel i jego towarzysze zwyciężyli pokusę bałwochwalstwa
i zasłonę, która nie pozwala ludziom zobaczyć, że niebiosa panują
Wersety biblijne:
Dn 3:1–30
1
2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19

Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości,
i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
Potem król, Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników,
skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na
poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar.
Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie,
urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar,
i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar.
A herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki:
W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów
muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar.
Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego
pieca ognistego.
Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów
muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król
Nebukadnesar.
Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów.
Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki!
Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz
wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi;
Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca
ognistego.
Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrak, Meszak i AbedNego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu
złotemu posągowi, który ty wzniosłeś.
Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-Nego.
Przyprowadzono więc tych mężów przed króla.
Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie
czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?
Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju
instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo
jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego,
a który bóg wyrwie was z mojej ręki?
Wtedy Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy
potrzeby odpowiadać ci na to.
Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego
i z twojej ręki, o królu.
A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który
wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.
Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wyraz jego twarzy
zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano.
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20 I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadrak, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić
ich do rozpalonego pieca ognistego.
21 Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach
i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.
22 Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia
strawił tych mężów, którzy wnosili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega.
23 A ci trzej mężowie: Szadrak, Meszak i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca.
24 Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy
nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu.
25 A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród
ognia, i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do syna bogów.
26 Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł:
Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to
Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli ze środka ognia.
27 I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie
ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też
swąd ognia ich nie przeniknął.
28 Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega,
który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz
królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu
jak tylko swojemu.
29 Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie
bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, będzie rozsiekany na kawałki, a jego
dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak ten.
30 Potem król przywrócił Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi dawne powodzenie w prowincji
babilońskiej.
Obj 12:11
I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia
duszewnego aż po śmierć.
Flp 4:11–13
11 Nie że mówię wskutek niedostatku, bo nauczyłem się zadowalać tym, co mam, w każdych
okolicznościach, w jakich jestem.
12 Umiem być skromnie zaopatrzony, i umiem obfitować; w każdej rzeczy i we wszystkich rzeczach
poznałem sekret tego, jak i być nasyconym, i być głodnym; i obfitować, i cierpieć niedostatek.
13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
2 Kor 12:9
A On mi powiedział: Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, bo moja moc doskonali się w słabości.
Najchętniej więc będę się raczej chlubił w moich słabościach, aby zaprzybytkowała nade mną moc
Chrystusa.
Dn 3:31 — 4:34
31 Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi: Pokój
wam!
32 Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, które uczynił dla mnie Bóg Najwyższy:
33 Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym,
a jego władza z pokolenia w pokolenie.
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1 Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu.
2 Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu, i to, co mi się przywidziało,
zaniepokoiło mnie.
3 Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby
mi podali wykład snu.
4 I przyszli wróżbici, czarownicy, Chaldejczycy i astrologowie, i opowiedziałem im sen; lecz nie podali
mi jego wykładu.
5 W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Belteszassar według imienia mojego boga,
w którym jest duch świętych bogów; jemu opowiedziałem sen.
6 Belteszassarze, przełożony wróżbitów! Wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i że żadna
tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi
jego wykład.
7 A oto co widziałem na moim łożu: Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość
była duża.
8 Drzewo to rosło i było potężne; jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej
ziemi.
9 Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały
pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie
ciało.
10 A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu: Oto czuwający i święty zstępował z niebios.
11 Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść
i rozrzućcie jego owoc: niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi.
12 Lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był
skrapiany rosą z nieba, a trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami.
13 Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce! I niech przejdzie nad
nim siedem okresów czasu!
14 Na rozstrzygnięciu czuwających opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych,
a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu
chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.
15 Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnesar, a ty, Belteszassarze, wyłóż mi go, gdyż żaden
z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz, gdyż duch świętych
bogów jest w tobie.
16 Wtedy Daniel, zwany Belteszassar, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król
zaś odezwał się i rzekł: Belteszassarze, sen i wykład niech cię nie trwożą! Belteszassar odpowiedział
i rzekł: Panie mój! Ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników.
17 Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne
na całej ziemi,
18 Którego liście były piękne, a owoc obfity, i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały
zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie —
19 To jesteś ty, królu: rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza
rozciąga się aż po krańce ziemi.
20 A to, że król widział czuwającego i świętego, zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie to drzewo
i zniszczcie je, lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej
trawie, aby był skrapiany rosą z nieba; a trawę polną niech dzieli ze zwierzętami polnymi, aż wypełni
się siedem okresów czasu nad nim —
21 Taki jest wykład, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, moim panu:
22 Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić
cię będą; będzie cię zraszać rosa z nieba, siedem okresów czasu przejdzie nad tobą, aż poznasz, że
Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce.
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23 A to, że polecono zostawić pień korzeni drzewa, znaczy: Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy
poznasz, że władza należy do niebios.
24 Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada: Zmaż swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy
miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe!
25 To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi:
26 Gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim
w Babilonie,
27 Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki
potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?
28 Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu
Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta.
29 Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą
cię karmić i siedem okresów czasu przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad
królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce.
30 W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze: Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak
bydło, a rosa z nieba zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak
u ptaków pazury.
31 A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi powrócił,
wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza
jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie.
32 A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim
i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?
33 W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę
mojego królestwa; moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do
godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę.
34 Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła
są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć.
Hbr 4:13
I nie ma stworzenia, które jest przed Nim niejawne, lecz wszystko jest nagie i odsłonięte dla oczu Tego,
któremu mamy zdać sprawę.
Mt 14:19
A gdy kazał tłumom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił
i połamał chleby, i dał uczniom, a uczniowie tłumom.
Łk 13:11
A oto była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha słabości; była zgięta w pół i w ogóle nie
mogła się wyprostować.
Rz 8:28–29
28 A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są
powołani według Jego zamysłu.
29 Ponieważ tych, których uprzednio poznał, tych też przeznaczył, aby byli upodobnieni do obrazu
Jego Syna, aby był On Pierworodnym pośród wielu braci.
Kol 1:18
I On jest Głową Ciała, kościoła; On jest początkiem, Pierworodnym z umarłych, aby sam miał
pierwszeństwo we wszystkim.
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2 Kor 10:13, 18
13 My zaś nie będziemy się chlubić ponad naszą miarę, lecz według miary zakresu, który Bóg miary
nam przydzielił, aby dotrzeć aż do was
18 Nie ten bowiem, kto samego siebie poleca, jest zaaprobowany, lecz ten, kogo Pan poleca.
Jr 9:22–23
22 Tak mówi Jahwe: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją
mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!
23 Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Jahwe, czynię
miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie — mówi Jahwe.
Ps 25:14
Społeczność z Jahwe mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje.
Ps 111:10a
Początkiem mądrości jest bojaźń Jahwe.
Prz 23:17
Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz cały dzień żyj w bojaźni Jahwe,
Prz 3:5–8
5
6
7
8

Zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Jahwe i unikaj złego!
To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo szóste
Daniel — wzór człowieka, którego Bóg używa do zmiany wieku (1)
Wersety biblijne: Ps 110:3; Flp 3:13–14; 1 Kor 6:20; 2 Kor 5:14–15; Rz 12:1; 2 Tm 2:22; J 6:57, 63;
Prz 13:20; 1 Kor 15:33; Ef 6:17–18; Ps 119:11, 15–16, 24; 2 Tm 3:16; Dz 24:16; 1 J 1:9; 1 P 5:5.

I. Daniel miał towarzyszy, wraz z którymi był całkowicie poświęcony Bogu i oddzielony ku Niemu od wieku, który podąża za szatanem — por. Dn 1:3–8; 5:22:
A. Wszyscy, których Bóg używa do zmiany wieku, muszą być nazirejczykami — muszą dobrowolnie i całkowicie poświęcić się Bogu — Ps 110:3; por. Flp 3:13–14.
1. Podstawą poświęcenia się jest kupienie nas przez Boga; aby nas kupić, zapłacił On swoją drogocenną krwią; ponieważ już nas kupił, może wymagać, abyśmy się Mu poświęcili — 1 Kor 6:20.
2. To, co pobudza nas do poświęcenia się, wiąże się z naszym sercem w poświęceniu; kiedy
dotkniemy Bożej miłości i zobaczymy, że jest On naprawdę uroczy, wówczas Mu się poświęcimy — 2 Kor 5:14–15.
3. Poświęcenie się znaczy, że składamy samych siebie w ofierze — Rz 12:1.
4. Celem poświęcenia się jest zatem to, aby Bóg nas użył, aby dla Niego pracować; abyśmy
jednak mogli pracować dla Boga, najpierw musimy Bogu pozwolić pracować nad nami.
5. Wynikiem poświęcenia się jest to, że odcinamy wszelkie więzi z ludźmi, sprawami i rzeczami, porzucamy naszą przyszłość i w całości należymy do Boga.
B. Musimy uciekać od młodzieńczych pożądań i podążać za Chrystusem w Ciele i dla Ciała wraz
z towarzyszami, których dał nam Bóg, „z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca” — 2 Tm
2:22.
C. Jeżeli mamy prowadzić święte życie dla życia kościoła, musimy uważać na to, co jemy, bo jest
to sprawa życia i śmierci — por. Rdz 2:9, 17:
1. Jedzenie to styczność z tym, co znajduje się na zewnątrz nas i przyjmowanie tego do swojego wnętrza, przez co rzeczy te stają się naszą wewnętrzną konstytucją — J 6:57; por. Mt 4:4.
2. Jedzenie symbolizuje styczność z ludźmi; kontakt z pewnego rodzaju ludźmi przekonstytuowuje nas i sprawia, iż stajemy się inni — Prz 13:20; 1 Kor 15:33; por. Dz 10:9b–14, 27–29;
2 Tm 2:16–18.
II. Daniel przyłączył się do Bożego pragnienia za pośrednictwem Bożego Słowa — Ef
6:17–18; Ps 119:11, 24; por. 2 Tm 3:16–17; Dn 9:1–4; Pwt 17:18–20:
A. Biblia to Boży oddech, a Boży oddech to Boży Duch, gdyż Bóg jest Duchem; musimy być tymi,
którzy nieustannie oddychają Panem, którzy zawsze wdychają Boga — 2 Tm 3:16; J 4:24; por.
20:22.
B. Słowa Pana są duchem i życiem, ucieleśnieniem Ducha życia; gdy przyjmujemy Jego słowa,
ćwicząc swego ducha, otrzymujemy Ducha, który daje życie; gdy czytamy Biblię, powinniśmy
otrzymać życie — 6:63.
C. Żywe słowo Boże, działając w nas, oddziela nas od świata, wyprowadza nas z naszego wywołującego podziały „ja” i wprowadza w Trójjedynego Boga — J 17:17, 21; Ef 5:26.
D. Codziennie musimy praktykować przychodzenie do Słowa po to, by Trójjedyny Bóg jako prawda wlewał się w nas zgodnie z następującymi zasadami życia:
1. Musimy otwierać całą swą istotę na Pana, żeby oświecało nas od wewnątrz boskie światło
i zaopatrywało boskie życie — Prz 20:27; Ps 139:23–24; por. 119:105.
2. Musimy szukać Pana całym sercem — 119:2; Mk 12:30.
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3. Musimy rozprawiać się ze wszystkim, co oddziela nas od Pana — Dz 24:16; 1 J 1:9; por. Ez
1:22, 26.
4. Musimy uniżać się przed Panem, odkładając na bok pewność siebie i wiarę we własne siły,
i spoglądać ku Niemu, by otrzymać od Niego miłosierdzie i łaskę — 1 P 5:5; por. Iz 66:1–2.
5. Musimy ćwiczyć swojego ducha i modlić się nad Bożym słowem oraz modlić się Bożym
słowem, a także angażować całą swą istotę w dumanie nad Jego Słowem — Ef 6:17–18; Ps
119:15–16.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo szóste — wersety
Daniel — wzór człowieka, którego Bóg używa do zmiany wieku (1)
Wersety biblijne:
Ps 110:3
Lud Twój złoży siebie ochoczo w dniu walki Twojej, w ozdobie swego poświęcenia. Młódź Twoja zrodzi
Ci się jak rosa w łonie jutrzenki.
Flp 3:13–14
13 Bracia, nie uważam o sobie, że już pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną,
i wychylając się ku temu, co przede mną,
14 Dążę do celu po nagrodę, do której Bóg w Chrystusie Jezusie powołał mnie w górę.
1 Kor 6:20
Bo zostaliście kupieni za wielką cenę. Oddajcie zatem Bogu chwałę w waszym ciele.
2 Kor 5:14–15
14 Bo miłość Chrystusa napiera na nas, ponieważ to osądziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a zatem
wszyscy umarli;
15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie sobie samym żyli, lecz Temu, który za nich umarł
i został wzbudzony.
Rz 12:1
Tak więc nawołuję was, bracia, przez przejawy współczucia Boga, abyście przedstawili swoje ciała jako
ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, co jest waszą rozsądną służbą.
2 Tm 2:22
Ale uciekaj od młodzieńczych pożądań, a dąż do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — wraz z tymi,
którzy wzywają Pana z czystego serca.
J 6:57, 63
57 Jak żywy Ojciec Mnie posłał i Ja żyję z powodu Ojca, tak i ten, kto Mnie je — on także będzie żył
z powodu Mnie.
63 To Duch daje życie; ciało nie przynosi żadnej korzyści; słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem
i są życiem.
Prz 13:20
Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie.
1 Kor 15:33
Nie dawajcie się zwieść: złe towarzystwo psuje dobre obyczaje.
Ef 6:17–18
17 I przyjmijcie hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym to Duchem jest słowo Boga,
18 Za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia, modląc się w każdym czasie w duchu i czuwając ku temu
we wszelkiej wytrwałości i proszeniu o wszystkich świętych.
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Ps 119:11, 15–16, 24
11
15
16
24

W sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.
Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje.
Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego.
Zaiste, świadectwa Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi.

2 Tm 3:16
Całe Pismo jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauczania, do wykazywania błędu, do poprawiania,
do pouczania w sprawiedliwości.
Dz 24:16
Z tego powodu i ja sam ćwiczę się w tym, aby zawsze mieć sumienie wolne od wyrzutów względem Boga
i ludzi.
1 J 1:9
Jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić
nas z wszelkiej niesprawiedliwości.
1 P 5:5
Podobnie wy, młodsi mężczyźni, bądźcie poddani starszym; wszyscy zaś przepaszcie się pokorą wobec
siebie nawzajem, gdyż Bóg pysznym stawia opór, lecz pokornym łaskę daje.
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Poselstwo szóste — spotkanie w grupach
Daniel — wzór człowieka, którego Bóg używa do zmiany wieku (1)
Wersety do modlitewnego czytania:
Obj 12:11 I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali
swego życia duszewnego aż po śmierć.
Wyjątki z posługi:
Zdumiony Nebukadnesar powiedział swoim
doradcom: „Czy nie trzech związanych mężów
wrzuciliśmy do ognia? […] Oto ja widzę czterech
mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie ma na nich żadnego uszkodzenia,
a wygląd czwartej osoby podobny jest do syna bogów” (w. 24–25). Tym czwartym mężczyzną był
Chrystus. Przyszedł On, aby być ze swoimi trzema cierpiącymi, prześladowanymi zwycięzcami
i uczynić ogień miejscem przyjemnego spaceru.
Nam naturalnie przyszłoby w takiej sytuacji
do głowy uciec przed ogniem okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. Może wydaje się nam, że jeżeli mamy trudnego męża albo kłopotliwą żonę,
powinniśmy modlić się i prosić Boga, by wybawił
nas z tej sytuacji. Pan jednak powiedziałby: „Nie
chcę wcale cię ratować z trudności twojego małżeństwa. Przeciwnie, zachowam cię tam i przyjdę,
aby uprzyjemnić ci tam pobyt”.
Gdy wróg wrzuca nas do pieca, powinniśmy
zrozumieć, że nie ma potrzeby prosić Pana, aby
nas stamtąd wyratował. Pan przyjdzie, by być
z nami i zatroszczyć się o nas w naszym cierpieniu, uprzyjemniając nam pobyt w takich okolicznościach. Mogę zaświadczyć o tym na podstawie
własnego doświadczenia, gdy znalazłem się w więzieniu podczas napaści armii japońskiej na Chiny.
Był to dla mnie czas cierpienia, lecz Pan był ze
mną. Pewnego dnia, gdy z Nim rozmawiałem, czułem w głębi, że On jest w tym więzieniu razem ze
mną. Płakałem przed Nim i mówiłem: „Panie, Ty
wiesz, dlaczego tu jestem”. Zamiast natychmiast
mnie stamtąd wyrwać, Pan swoją obecnością
uprzyjemnił mi pobyt w tamtym miejscu. Tak jak
Pan przebywał razem z cierpiącymi zwycięzcami
w Babilonie, tak też będzie On dziś z nami w naszym cierpieniu.
Nebukadnesar zbliżył się do drzwi rozpalonego
pieca i zawołał do młodych zwycięzców: „Słudzy

Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj!”
(w. 26). Młodzi zwycięzcy wyszli wtedy z ognia,
i wszyscy wysocy urzędnicy i doradcy króla zobaczyli, że ogień nie ogarnął ich ciał ani nie spalił ich
włosów i nie zniszczył im odzienia, ani nie przeniknął ich swąd ognia (w. 27).
Trzej młodzi zwycięzcy odnieśli zwycięstwo nad
pokusą oddawania czci bożkom. Cały wszechświat
ujrzał, że odrzucili oni diabelski kult. Bóg mógł
poszczycić się przed szatanem, że nawet na jego
terytorium On, Bóg, ma ludzi, którzy oddają Mu
cześć. Ludzi, którzy nie przejmują się szatanem.
Dzisiaj, w tym mrocznym wieku, wszystko zdaje
się nas zniechęcać. Istnieje jednak wciąż grono
zwycięzców, którzy stają na przekór dominującej
tendencji i oddają Bogu cześć, niosą Jego świadectwo i dbają o Jego interesy na ziemi.
Z pierwszych pięciu rozdziałów Księgi Daniela
możemy nauczyć się wielu rzeczy. Na przykład
z rozdziału pierwszego uczymy się, że nie powinniśmy dbać o to, co wybiera świat ani o to,
co jemu smakuje, lecz kierować swoje serce na
Boga i lubić wyłącznie warzywa, czyli prosty pokarm. Powinniśmy przyjmować jedynie to, co
proste. Jeżeli będziemy tak robili, będziemy jedno
z Bogiem i osiągniemy mądrość.
W rozdziale piątym, poświęconym historii
Baltazara, widzimy jak ważne jest to, by być poważnym w stosunku do Boga i nie lekceważyć żadnych
duchowych lekcji. Baltazar nie skorzystał z tego,
czego nauczył się jego przodek Nebukadnesar
w rozdziale czwartym. Przypadek Nebukadnesara
uczy nas, że musimy uważać i nie mieć względu na
to, co już osiągnęliśmy. Nebukadnesar wybudował
olbrzymi pałac. Gdy przechadzał się po jego tarasie, popadł w pychę i rzekł: „Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla
dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?” (4:27). Powinno to być dla nas
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przestrogą, iż odniesione przez nas sukcesy mogą
wpędzić nas w pychę, co z kolei może spowodować Boży sąd. Bóg, osądzając Nebukadnesara,
odarł go ze wszystkiego. Dlatego mógł on powiedzieć o Panu: „A wszyscy mieszkańcy ziemi
uważani są za nic, według swojej woli postępuje
z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi.
Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę
i powiedział mu: Co czynisz?” (4:32). W wersecie
4:34 Nebukadnesar powiedział o Panu: „Tych zaś,
którzy pysznie postępują, może poniżyć”. Baltazar
powinien był nauczyć się tego z doświadczenia
Nebukadnesara; nie zrobił jednak tego, wskutek
czego spotkało go cierpienie.
To, co spotkało Baltazara, powinno wywrzeć
na nas głębokie wrażenie. Wszyscy musimy zo-

baczyć, że jeżeli otrzymaliśmy od Boga jakąś lekcję, powinniśmy potraktować ją bardzo poważnie.
W przeciwnym razie spotka nas cierpienie.
Pośród wszystkich zdarzeń, opisanych w rozdziale piątym, czy też równolegle do tych zdarzeń,
realizowała się Boża ekonomia. Bóg wiedział, jak
pokierować sytuacją panującą na świecie. Nie
myślcie, że Dariusz Medejczyk zabił Baltazara
przez przypadek. Nie; to Bóg realizował swoją
ekonomię. Gdyby pozostawił imperium w rękach
Babilończyków, jeńcy nigdy nie powróciliby do
Izraela. Dlatego imperium musiało się zmienić
ze złotego w srebrne. Było to Boże dzieło. To Bóg
ociosywał, równoważył wszystko w swej ekonomii, by wypełnić swój plan (Life-study of Daniel,
s. 27–29, 43–44).

Pytania do dyskusji:
1.

Omówcie w grupach różnicę pomiędzy tym, gdy zostajemy wybawieni od kłopotów, a tym, gdy Pan
pozostawia nas w naszej sytuacji i czyni z niej dla nas przyjemne miejsce. Czy doświadczyłeś kiedyś
czegoś takiego?

2. Porozmawiajcie w grupach, co to znaczy być poważnym w stosunku do Boga i przyjmować od Niego
lekcje; czego już się nauczyliśmy i jak powinniśmy na to odpowiedzieć?
3. Porozmawiajcie w grupach o nieświadomości co do skutków rozpasania. Na czym polega rozpasanie i w jaki sposób może się ono wiązać z nami?
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Poranne ożywienie
Dzień piąty
Wersety do modlitewnego czytania:
Mt 6:9–10

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech będzie uświęcone
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie,
tak i na ziemi.

Kol 4:2

Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.

Wyjątki z posługi:
Szósty rozdział Księgi Daniela jest bardzo ważny, ponieważ pokazuje nam, w jaki sposób Bóg
realizuje swoją ekonomię wobec swoich wybranych, aby Chrystus mógł powrócić. Bóg pragnie
zrealizować swoją ekonomię, lecz potrzebuje, by
człowiek modlił się o Jego ekonomię na ziemi.
Bóg realizuje swoją ekonomię na ziemi za pośrednictwem wiernych kanałów modlitwy. Strategia
szatana polega na tym, iż stara się on przeszkodzić modlitwie, która służy poruszaniu się Boga.
Dlatego w centrum tego rozdziału stoi modlitwa
człowieka o realizację Bożej ekonomii.
Poruszanie się Boga przypomina pociąg, który
potrzebuje szyn, by móc jechać. Modlitwy człowieka są niczym szyny, które pozwalają Bogu się
poruszać. Nie ma innego sposobu, by Boża ekonomia osiągnęła pełnię i wypełniła się, prócz modlitwy. Oto sekret, który ten rozdział pozwala nam
odkryć.
Z zazdrości o Daniela ministrowie i satrapowie starali się znaleźć powód do tego, by oskarżyć
Daniela […] Oni pragnęli zniszczyć Daniela, lecz
szatan, który za nimi stał, chciał powstrzymać czy
też odciąć kanał modlitwy, jakim Bóg się posługiwał, by zrealizować swoją ekonomię.
Werset 10 ukazuje wierność Daniela w oddawaniu Bogu czci […] Daniel przeczytał wcześniej
proroctwo Jeremiasza, który prorokował, że dzieci Izraela będą służyły królowi Babilonu przez
siedemdziesiąt lat (9:2b; Jr 25:11). Opierając się
na tym słowie, z pewnością modlił się nieraz o wy-

pełnienie się tego proroctwa i o powrót Izraelitów
z niewoli. Modlił się i nie pozwalał, by cokolwiek
zatrzymało tę modlitwę czy też stanęło jej na drodze. Wiedział, że modlitwa ta służy realizacji Bożej
ekonomii wobec Jego wybranego ludu. Dlatego
modlitwa Daniela była tak poważną sprawą.
Dzisiaj modlitwa to arteria życiowa Pańskiego
odzyskiwania. Im bardziej szatan stara się przeszkodzić nam w modlitwie, tym więcej powinniśmy się modlić.
Kiedy szatan posłał Nebukadnesara, aby zniszczył święte miasto wraz ze świątynią i usunął oddawanie czci oraz służbę Bogu, wydawało się, że Bóg
został pokonany i że Jego interes, cześć oraz służba
na ziemi uległy zniszczeniu. Jednak dzięki Bożej
suwerenności czterech młodzieńców, wybranych
przez Nebukadnesara do królewskiego pałacu, zostało zwycięzcami i ocaliło oddawanie czci i służbę Bogu. Bóg miał czterech młodych zwycięzców,
którzy codziennie mieszkali w pałacu, lecz byli
całkowicie jedno z Nim. Był to wstyd dla szatana
i chluba dla Boga. Bóg mógł powiedzieć szatanowi: „Szatanie, myślisz, że moja cześć i służba na
ziemi się skończyły? Spójrz na moich zwycięzców.
Mam czterech zwycięzców, którzy oddają Mi cześć
i służą Mi w pałacu Nebukadnesara”. Dzisiaj, dopóki są na ziemi zwycięzcy, niezależnie od tego, ilu
ich jest, Bóg będzie miał powód do chluby. Kiedy
Bóg zobaczy dzisiejszych zwycięzców, którzy stoją
na podłożu kościoła, będzie szczęśliwy i zadowolony (Life-study of Daniel, s. 45–50).

Proste modlitwy:
„Panie, wzbudź kolejną grupę swoich młodych zwycięzców w Europie, żebyś mógł się dalej poruszać”.
„Panie, naucz nas się modlić, żebyśmy współpracowali z Tobą dla realizacji Twojego wiecznego zamysłu”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo siódme
Daniel — wzór człowieka, którego Bóg używa do zmiany wieku (2)
Wersety biblijne: Dn 6:11, 24, 26–29; 9:1–4, 17; 5:12, 14; 6:4; 5:22–23; 4:22-23, 29;
Mt 6:9–10; Kol 4:2; Ps 25:14; 86:11; Flp 1:19–21a; Obj 12:11; 2 Kor 5:9–10.

III.		 Daniel był człowiekiem modlitwy o nadzwyczajnym duchu, człowiekiem pełnym
bojaźni Bożej, szacunku wobec Boga, człowiekiem wywyższającym Boga i człowiekiem, który żył podporządkowany Bogu w rzeczywistości królestwa niebios, panowania niebios — por. Dn 6:11; 9:1–4, 17; 5:12, 14; 6:4; 5:22–23; 4:22–23, 29:
A. Tak jak Pan nie ugasił ognia dla Daniela i jego trzech towarzyszy, tak też nie zabił lwa dla
Daniela; przeciwnie, zamknął lwom paszcze, sprawiając, że ich zęby nie mogły wyrządzić mu
żadnej krzywdy — 6:24:
1. Historia o modlitwie Daniela objawia Boże zwycięstwo nad szatanem w kwestii oddawania
czci Bogu na ziemi, także w pogańskim królestwie, za pośrednictwem zwycięzców podczas
niewoli, w jakiej znalazł się pokonany, wybrany przez Niego lud — w. 26–29.
2. Zwycięstwo Daniela nad podstępem, zakazującym zwycięzcom wierności w oddawaniu czci
Bogu, było ostatnim krokiem na drodze do zwycięstwa nad sztuczkami szatana; bez tych
zwycięzców Bóg byłby w pełni pokonany przez szatana, nie mając na ziemi nic dla siebie.
B. Musimy ujrzeć wyraźną wizję tego, w jaki sposób Bóg realizuje swoją ekonomię wobec swoich
wybranych, aby Chrystus mógł powrócić; Bóg pragnie zrealizować swoją ekonomię, lecz potrzebuje, by człowiek modlił się o Jego ekonomię na ziemi — Mt 6:9–10:
1. Bóg realizuje swoją ekonomię na ziemi za pośrednictwem wiernych kanałów modlitwy; poruszanie się Boga przypomina pociąg, który potrzebuje szyn, by móc jechać; modlitwy człowieka są niczym szyny, które pozwalają Bogu się poruszać — Kol 4:2.
2. Nie ma innego sposobu, by Boża ekonomia osiągnęła pełnię i wypełniła się, prócz modlitwy;
strategia szatana polega na tym, iż stara się on przeszkodzić modlitwie, która służy poruszaniu się Boga.
C. Modlitwa w Duchu przez to, że ćwiczymy swojego ducha, wprowadza nas w obecność Boga,
która panuje nad nami, w celu realizacji Jego ekonomii — Ef 6:17–18; por. Obj 4:1–3:
1. Najwyższym wyrazem współpracy człowieka z Bogiem jest modlitwa; Bóg realizuje swoją
ekonomię na ziemi dzięki swoim wiernym kanałom modlitwy — por. Dz 6:4.
2. Modlitwa to arteria życiowa Pańskiego odzyskiwania; im bardziej szatan stara się przeszkodzić nam w modlitwie, tym więcej powinniśmy się modlić — por. Dn 6:11.
3. Daniel polegał na modlitwie, by robić to, czego człowiek nie jest w stanie uczynić, a także by
rozumieć to, czego człowiek nie potrafi zrozumieć — por. Dn 2:17–19; 9:1–4.
4. Modlitwa Daniela służyła całkowicie Bogu, nie jemu samemu — por. Dn 9:2, 17; 1 Krl 8:48;
Jr 25:11.
D. Bojaźń Boga oznacza, że chcemy Boga, że z nierozdwojonym sercem pragniemy pełnić Jego
wolę, że jesteśmy wobec Niego całkowicie ulegli i że nie chcemy niczego z samych siebie, nie
postępujemy według własnej woli, nie widzimy siebie, tylko wielkość Boga — Ps 25:14; 86:11;
por. Dn 5:22–23.
E. Szanować Boga to inaczej żyć i postępować przez Ducha w celu wywyższenia Chrystusa, żeby
uszanować innych przez to, że usługujemy im Duchem — Flp 1:19–21a; por. 2 Kor 3:6, 8.
IV. Daniel dobrowolnie składał samego siebie w ofierze i miał ducha męczeństwa — por.
Dn 6:11–12; 3:17–18; Obj 12:11:
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A. Bez względu na to, czy było to odmówienie jedzenia diabelskiego pokarmu w pierwszym rozdziale Księgi Daniela, czy odmówienie oddania pokłonu złotemu posągowi w rozdziale trzecim, czy wierna modlitwa Daniela w rozdziale szóstym, młodzi zwycięzcy nie bali się ryzykować swego życia dla Pańskiego świadectwa — Dn 1:8–10; 3:17–18; 6:11.
B. Trzej młodzi zwycięzcy w trzecim rozdziale Księgi Daniela nie bali się oddać swoich ciał na
śmierć; dlatego odnieśli zwycięstwo nad pokusą oddawania czci bożkom; dzięki ich zwycięstwu Bóg mógł poszczycić się przed szatanem, że nawet na jego terytorium On, Bóg, ma ludzi,
którzy oddają Mu cześć — w. 29.
C. Każdy, kogo Bóg używa do zmiany wieku, boi się tylko jednego — żeby nie obrazić Boga i nie
utracić Jego obecności — 2 Kor 5:9–10; por. Ps 51:13; Joz 7:4.
D. Księga Daniela pokazuje nam, że człowiek, który poddaje się Bożej ręce i którym Bóg posługuje się do zmiany wieku, to człowiek, który dobrowolnie składa samego siebie w ofierze; Daniel
był człowiekiem, który nie dbał o własne życie.
E. „Młodzi bracia i siostry [..] Musicie zobaczyć, że cały świat podąża dziś za szatanem. Bóg chce
zdobyć dla siebie w pełni oddanych młodych ludzi, aby móc się nimi posłużyć do zmiany wieku. Wierzę, że każdy, kto otrzymał dziś od Boga łaskę, z pewnością na to odpowie. Wierzę, że
na pewno będzie chciał dotknąć Bożego pragnienia, być człowiekiem dobrowolnie poświęconym, nazirejczykiem, którego Bóg użyje na świadectwo przeciwko temu wiekowi, stale się
pogarszającemu” (Ludzie, którzy dokonują zmiany wieku, s. 43).
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo siódme — wersety
Daniel — wzór człowieka, którym posługuje się Bóg,
by doprowadzić do zmiany wieku
Wersety biblijne:
Dn 6:4, 11, 24, 26–29
4 Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król
zamierzał ustanowić go nad całym królestwem.
11 A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym
górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się
i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił.
24 Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy; a gdy wyciągnięto Daniela
z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż zaufał swojemu Bogu.
26 Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej
treści: Pokój wam!
27 Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się
Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne
i władza jego jest nieskończona.
28 On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, On, który wyratował Daniela z mocy
lwów.
29 A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa.
Dn 9:1–4, 17
1
2

3
4

17

W pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa
chaldejskiego,
W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały
upłynąć według słowa Jahwe do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jerozolimy, to jest siedemdziesiąt
lat.
I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i popiele.
Modliłem się więc do Jahwe, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże wielki
i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich
przykazań.
Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze
nad Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie!

Dn 5:12, 14, 22–23
12 Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania
zagadek i do wyświetlania tajemnic; król nazwał go Belteszassarem. Niech więc teraz wezwą Danielą
i niech poda wykład!
14 Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną
mądrość.
22 A ty, jego synu, Baltazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś.
23 Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z Jego świątyni; a ty
i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra
i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga,
w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś.
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Dn 4:22–23, 29
22 Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić
cię będą; będzie cię zraszać rosa z nieba, siedem okresów czasu przejdzie nad tobą, aż poznasz, że
Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce.
23 A to, że polecono zostawić pień korzeni drzewa, znaczy: Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy
poznasz, że władza należy do niebios.
29 Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą
cię karmić i siedem okresów czasu przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad
królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce.
Mt 6:9–10
Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo; niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.
Kol 4:2
Trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem
Ps 25:14
Społeczność z Jahwe mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje.
Ps 86:11
Wskaż mi, Jahwe, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej; spraw, by serce moje jednego tylko
pragnęło, bojaźni imienia Twego!
Flp 1:19–21
19 Wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu dzięki waszym prośbom oraz obfitemu zaopatrzeniu
Ducha Jezusa Chrystusa,
20 Zgodnie z moim żarliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą
śmiałością, jak zawsze, nawet teraz Chrystus będzie powiększony w moim ciele, czy to przez życie,
czy przez śmierć.
21 Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć — to zysk.
Obj 12:11
I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia
duszewnego aż po śmierć.
2 Kor 5:9–10
9 Dlatego też usilnie zabiegamy — czy to w domu, czy na obczyźnie — o ten zaszczyt, by być Mu
miłymi.
10 Wszyscy bowiem musimy stać się jawni przed tronem sędziowskim Chrystusa, aby każdy odebrał
to, co uczynił poprzez ciało, według tego, co praktykował — czy to dobrego, czy złego.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo ósme
Stać się narzędziami,
za pomocą których dokona się zmiana dyspensacji,
i zakończyć ten wiek
Wersety biblijne: Obj 12:10; Dn 12:3; 9:23; 10:11, 19; Obj 2:7; 3:21; 19:7–9; 1:10; 4:1–2; Dz 17:26–27;
Obj 1:5; 17:9–14; Mt 24:14; Sdz 5:15b, 16b; Mt 28:19; Dz 1:14; Ef 4:3; Dn 11:32; 2 Tm 2:21.

I. Ilekroć Bóg chce wykonać ruch związany z jakąś dyspensacją, ruch, który doprowadzi do zmiany wieku, musi uzyskać narzędzie, za pomocą którego będzie mógł dokonać zmiany dyspensacji; musimy być tymi, którzy mają w tych ostatnich dniach
dla Boga wartość związaną z dyspensacją i dokonają zmiany wieku — Obj 12:10;
1:20; Dn 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Wieczna Boża ekonomia, boska historia w obrębie ludzkiej historii, ma na celu to, by zbiorowy
Chrystus, Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami, jako miażdżący kamień był narzędziem, za
pomocą którego Bóg dokona zmiany dyspensacji i zakończy ten wiek, oraz stał się wielką górą,
królestwem Bożym — por. Dn 2:34–35, 44; Obj 12:10; 14:1–5; 19:7–21.
B. Prosto rzecz ujmując, odzyskiwanie polega na zwyciężaniu; być w Pańskim odzyskiwaniu to
uczestniczyć w Pańskim zwyciężaniu, przygotowywać się do tego, by być Jego zwycięską oblubienicą, która sprawi, że Pan powróci — 2:7; 3:21; 19:7–9.
II. Musimy żyć w duchu i być na ziemi ludźmi, którzy mają Boże serce, ludźmi, dla
których otworzy się niebo i którzy ujrzą wizję tego, do czego zmierza świat i jak wygląda obecna sytuacja na świecie — Obj 1:10; 4:2:
A. Pan w swej suwerenności przygotowuje sytuację na świecie i wszystkie królestwa świata, które podlegają Jego niebiańskiemu władaniu, aby zaistniały okoliczności sprzyjające temu, by
Jego lud przyjął Jego zbawienie i przygotował się do tego, by stać się Jego oblubienicą — Dz
17:26–27; Obj 1:5.
B. Wielki posąg w drugim rozdziale Księgi Daniela to prorocka ilustracja dziejów ludzkich rządów,
które Pan w swej suwerenności przygotował tak, by służyły realizacji Jego ekonomii — por. Dn
2:31–35.
C. Jeśli chodzi o ostateczne wypełnienie się wizji dotyczącej wielkiego ludzkiego posągu z drugiego rozdziału Księgi Daniela, Europa jest ważniejsza niż jakikolwiek inny kraj i rasa; skruszenie
stóp wielkiego posągu będzie skruszeniem całości ludzkich rządów — por. w. 34–35:
1. Dziesięciu królów, przedstawionych w formie typu przez palce wielkiego posągu z drugiego
rozdziału Księgi Daniela, poddanych będzie Antychrystowi, który będzie ostatnim cezarem
odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego; wszystko to wydarzy się w Europie — Obj 17:9–14.
2. Największy wpływ na sytuację panującą na świecie mają dziś Stany Zjednoczone, Europa
i Daleki Wschód; odzyskiwanie zakorzeniło się w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim
Wschodzie, ale w Europie panuje pustka.
3. Zanim starty zostanie Antychryst i ogół ludzkich rządów, Pańskie odzyskiwanie musi rozprzestrzenić się do Europy i zapuścić tam korzenie.
4. Szerzenie prawd Pańskiego odzyskiwania przygotuje Pański powrót i doprowadzi do odzyskania i przywrócenia nie tylko Izraela, lecz również całego stworzenia — Mt 24:14; por. Obj
5:6.
5. Powiedzmy Panu: „Panie, te dni są zwieńczeniem wieku; Panie, w tych dniach roznieć na
nowo moją miłość do Ciebie”.
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III. W tych ostatnich dniach przed Pańskim przyjściem musimy być ludźmi, którzy
podejmują w swoim sercu wielkie postanowienia i gruntownie badają swoje serce — Sdz 5:15b, 16b:
A. Pan nakazuje nam obecnie, abyśmy szli i nauczali narody, by zwieńczyć ten obecny wiek — Mt
28:19; 24:14.
B. Żeby zrealizować Pański nakaz, musimy zachowywać jedność; jeżeli utracimy jedność i jednomyślność, Pan nie będzie mógł się dalej przez nas poruszać — Dz 1:14; Ef 4:3.
C. Powinniśmy powstać i podążać za Panem w Jego obecnym poruszaniu się oraz dostosować się
do Jego przepisów, żebyśmy byli dla Niego użyteczni— Dn 11:32; 2 Tm 2:21.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo ósme — wersety
Stać się narzędziami,
za pomocą których dokona się zmiana dyspensacji,
i zakończyć ten wiek
Wersety biblijne:
Obj 12:10
I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga
i władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel naszych braci, który oskarża ich przed naszym
Bogiem dzień i noc.
Dn 12:3
Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do
sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.
Dn 9:23
Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś samą
drogocennością; zrozum więc to słowo i rozważ widzenie!
Dn 10:11, 19
11 I rzekł do mnie: Danielu, mężu drogocenności, zrozum słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam,
gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem
drżąc.
19 I rzekł: Nie bój się, mężu drogocenności, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze
mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie wzmocniłeś.
Obj 2:7
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięża — jemu dam jeść z drzewa
życia, które jest w raju Boga.
Obj 3:21
Ten, kto zwycięża — jemu dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim
Ojcem na Jego tronie.
Obj 19:7–9
7 Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadszedł ślub Baranka i Jego żona się przygotowała.
8 I dano jej, aby była ubrana w przedni len, jasny i czysty; przedni len bowiem to sprawiedliwości
świętych.
9 I powiedział do mnie: Napisz: Błogosławieni ci, którzy są wezwani na ślubną wieczerzę Baranka.
I powiedział do mnie: To są prawdziwe słowa Boga.
Obj 1:10
Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą donośny głos jak dźwięk trąby.
Obj 4:2
Natychmiast byłem w duchu; a oto w niebie ustawiony był tron, a na tronie Ktoś siedział.
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Dz 17:26–27
26 I z jednego uczynił wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały na całym obliczu ziemi, ustalając
zawczasu ich wyznaczone pory i granice ich zamieszkania,
27 Aby szukały Boga, czy może nie mogłyby Go wyczuć po omacku i znaleźć, chociaż nie jest On daleko
od każdego z nas.
Obj 1:5
I od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego z umarłych i Władcy królów ziemi. Temu,
który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew.
Obj 17:9–14
9 Tu jest umysł, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, gdzie siedzi kobieta,
10 I siedmiu królów: pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł; a kiedy przyjdzie, musi na
krótko pozostać.
11 A bestia, która była i której nie ma, ona sama jest też ósmym i jest z tych siedmiu, i idzie na zatracenie.
12 A dziesięć rogów, które zobaczyłeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz
otrzymują władzę jako królowie na jedną godzinę z bestią.
13 Ci mają jedną myśl i dają swoją moc i władzę bestii.
14 Ci stoczą wojnę z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów; i ci,
którzy są z Nim, powołani i wybrani, i wierni, także ich zwyciężą.
Mt 24:14
A ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi na świadectwo wszystkim
narodom; i wtedy nadejdzie koniec.
Sdz 5:15b, 16b
15 Oddziały Rubena podejmowały w swoim sercu wielkie postanowienia….
16 Oddziały Rubena głęboko badały swoje serce.
Mt 28:19
Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dz 1:14
Ci wszyscy jednomyślnie trwali niezłomnie w modlitwie wraz z kobietami i Marią, matką Jezusa, oraz
z Jego braćmi.
Ef 4:3
Pilnie starając się zachowywać jedność Ducha w jednoczącej więzi pokoju.
Dn 11:32b
Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, okażą siłe i będą działali.
2 Tm 2:21
Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, uświęconym,
użytecznym dla pana domu, przygotowanym do każdego dobrego czynu.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo ósme — spotkanie w grupach
Stać się narzędziami,
za pomocą których dokona się zmiana dyspensacji,
i zakończyć ten wiek
Wersety do modlitewnego czytania:
Flp 1:19–21

Wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu dzięki waszym prośbom oraz obfitemu
zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z moim żarliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą śmiałością, jak zawsze, nawet
teraz Chrystus będzie powiększony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć — to zysk.

Wyjątki z posługi:
ODDZIELIĆ SIĘ OD WIEKU,
KTÓRY PODĄŻA ZA SZATANEM

ZŁĄCZYĆ SIĘ Z BOŻYM PRAGNIENIEM
PRZEZ SŁOWO BOŻE

Wtedy Daniel i jego trzej towarzysze, pomimo
młodego wieku, powstali na świadectwo przeciwko światu. Ich świadectwo było oddzieleniem.
Gdy tylko powstali, zarysowało się oczywiste oddzielenie od świata. Wyglądało to tak, jakby inni
wymachiwali czarną flagą, a oni — białą. Czytając
pierwszy rozdział Księgi Daniela, musimy uchwycić znaczenie, jakie oddaje ten obraz. Ludzie ci
w ogóle nie podążali za nurtem Babilonu. Byli oddzieleni. Nie mogli jeść tego, co inni. Nie mogli pić
tego, co inni. Nie mogli robić tego, co robili inni.
We wszystkim wyraźnie się od innych odróżniali.
Nie wiem, czy czytając Księgę Daniela, młodzież
zdaje sobie sprawę, że Daniel nawet w podeszłym
wieku był wciąż oddzielony. Robił wiele rzeczy,
których nie uczyniłby nikt ze świata. Nie robił też
tego, co robił świat. Między nim a światem zawsze
panował rozbrat.
Młodzi ludzie mają skłonność do naśladowania
sposobu życia innych. Pierwsza rzecz jednak, którą przezwyciężył Daniel, wiązała się z codziennym
życiem, z jedzeniem i piciem. Młodzi ludzie myślą
często, że skoro inni mogą coś robić, to i oni mogą
robić to samo. Uważają, że skoro wszyscy inni
to robią, to nie stanie się nic złego, gdy zrobią to
i oni. Zapamiętajcie, że jeżeli będziemy tak robili, staniemy się dla Boga bezużyteczni jeśli chodzi
o zmianę wieku. Dzieje się tak dlatego, że nie opowiadamy się po Bożej stronie, a raczej po stronie
szatana. Jeśli będziemy tak robili, Bóg nigdy nie
będzie mógł nas użyć do dokonania zmiany wieku.

Gdy Daniel przeczytał w Księdze Jeremiasza,
że Bóg wyznaczył Izraelitom siedemdziesiąt lat
niewoli i że po upływie tego czasu zwróci się do
nich znowu, aby im błogosławić, natychmiast zaczął pościć i się modlić. Nie czytał Pisma w martwy sposób. Gdy tylko dotknął Bożego pragnienia
przez Słowo, natychmiast z nim się łączył.
Jestem pewien, że wiele młodych braci i sióstr
regularnie czyta Biblię. Obawiam się jednak, że gdy
ją czytacie, Biblia pozostaje Biblią, a wy — sobą.
Biblia na przykład mówi wyraźnie, że wierzący nie
może łączyć się w jednym jarzmie z niewierzącym.
Słowa te są jasne. Ty jednak, choć je przeczytałeś,
wciąż zawierasz być może przyjaźnie z niewierzącymi. Znaczy to, że Biblia sobie, a ty sobie. Biblia
nie ma wpływu na twoje codzienne życie, a ty nie
łączysz się z Biblią. Czytasz w niej wyraźnie, że
Boża wola zabrania Bożym dzieciom w jakiejkolwiek dziedzinie łączyć się w jednym jarzmie z niewierzącymi. Nie powinieneś zawierać przyjaźni
z niewierzącymi. Tym bardziej nie powinieneś
rozważać małżeństwa z osobą niewierzącą. A jednak zaprzyjaźniasz się z takimi ludźmi, a może nawet rozważasz małżeństwo z osobą niewierzącą.
Oznacza to, że twoje życie jest zupełnie oddzielone
od Biblii. Ktoś taki nie może dokonać zmiany wieku ani być świadectwem przeciwko ulegającemu
degradacji wiekowi. Aby być świadectwem przeciwko temu wiekowi, musimy czytać słowo Boga,
dotykać Jego pragnienia poprzez Jego Słowo i łączyć się z nim.
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ry dobrowolnie składa samego siebie w ofierze.
Każde zdarzenie, każdy fakt dowodzi, że Daniel
był człowiekiem, który nie dbał o własne życie.
Gdy na przykład postanowił, że będzie jadł same
warzywa, wcale nie musiał mieć pewności, że pozostanie silny. Gdyby stosując się do tego sposobu
odżywiania chudł, król Babilonu by go zabił. Nie
dbał jednak ani o życie, ani o śmierć. Wiedział, że
pokarm nieczysty, pokarm ofiarowany bożkom
nie może znaleźć się w jego ustach; wiedział, że nie
może się skalać, że musi trzymać się Bożego Słowa.
Z powodu tego Słowa gotów był stracić życie.
Bracia i siostry, Bóg nie może się posłużyć do
zmiany wieku tymi, którzy boją się o to, co może
się z nimi stać, którzy boją się o to, co może ich
spotkać z tej czy z tamtej strony, którzy wciąż się
czegoś obawiają. Proszę, nie zrozumcie mnie źle.
Spróbuję powiedzieć to jaśniej. Nikt, kogo Bóg
używa do zmiany wieku, nie boi się ani nieba, ani
piekła. Nie boi się niczego. Boi się tylko jednego — żeby nie obrazić Boga i nie utracić Jego obecności. Nikt, kto się chowa, wycofuje, drży i zmienia
zdanie, gdy napotyka trudności, nie jest za bardzo
użyteczny w Bożych rękach. Bóg nie posłuży się
tchórzami. Wszyscy, których On używa do zmiany
wieku, są odważni. Odważni nie w sposób brawurowy ani naturalną odwagą. Są odważni, ponieważ
boją się Boga i mają wystarczająco dużo męstwa,
by stawić czoła trudnościom (Ludzie, którzy doprowadzają do zmiany wieku, s. 32–43).

WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOGIEM
PRZEZ MODLITWĘ

Daniel miał również trzecią cechę: był człowiekiem, który nieustannie się modlił. Jego modlitwy nie były zwyczajne. Dokonały zmiany wieku!
Ilekroć napotykał on ważną sprawę, modlił się
przed Bogiem. Całkowicie zawierzył modlitwie.
Wierzył w nią, ponieważ wierzył w Boga, a nie
w siebie.
Modlitwa Daniela osiągnęła wyżyny. Prosił on
Boga, by uczynił On coś ze względu na samego
siebie. Widzimy, że jego modlitwa ta była całkowicie dla Boga, a nie dla niego samego. Daniel jakby mówił Bogu w ten sposób: „Proszę Cię dziś nie
o siebie, lecz o Ciebie. Chociaż proszę Cię, byś coś
uczynił, proszę o to nie ze względu na siebie, lecz
przez wzgląd na Ciebie”. Była to bardzo szczególna
modlitwa, modlitwa najwznioślejsza. Zanosimy
modlitwy w 99,9% ze względu na siebie. Bardzo
niewiele z nich jest modlitwami ze względu na
Boga. Tylko ktoś taki jak Daniel, kto modli się do
Boga z nierozdwojonym sercem, może zostać użyty przez Niego, by dokonać zmiany wieku.
NIE DBAĆ O SWOJE ŻYCIE

Jest jeszcze czwarta cecha. Daniel był człowiekiem, który poświęciłby samego siebie, nawet za
cenę męczeństwa. Księga Daniela od pierwszego
do ostatniego rozdziału pokazuje nam, że człowiek, który poddaje się Bożej ręce i którym Bóg
posługuje się do zmiany wieku, to człowiek, któPytania do dyskusji:
1.

Porozmawiajcie w grupach o tym, że Pan potrzebuje młodzieży, która będzie miała takie cechy;
módlcie się o to, żeby Pan zdobył dla siebie takie młode pokolenie.

2. W jakiej mierze jesteśmy oddzieleni od wieku, który podąża za szatanem? Do jakiego stopnia wpłynęło na nas Boże pragnienie, objawione w Jego słowie? Ile modlimy się o Boży zamysł? Czy kochamy własne życie?
3. Spędź dziś wieczorem trochę czasu na modlitwie do Pana o to, by wypełnił się Jego zamysł i prag
nienie.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poranne ożywienie
Dzień szósty
Wersety do modlitewnego czytania:
Łk 21:34–36

Ale zważajcie na samych siebie, aby wasze serca nie były obciążone przepiciem, pijaństwem i troskami tego życia, i aby ten dzień nie spadł na was nagle niczym sidła.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Ale bądźcie czujni w każdym czasie, prosząc usilnie, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim,
co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieka.

Wyjątki z posługi:
Musimy czuwać i być gotowi na to, że kiedy
Pan pojawi się jako „złodziej”, „wykradnie” nas,
czyli zabierze nas do swojej obecności (paruzji)
w niebiosach (Mt 24:40–44). Złodziej przychodzi
o nieznanej porze, aby ukraść to, co wartościowe.
Pan przyjdzie potajemnie jako złodziej, żeby cię
wykraść, jeśli będziesz drogocenny.
Musimy zważać na samych siebie, aby nasze
serca nie były obciążone przepiciem, pijaństwem
i troskami tego życia, i aby dzień wielkiego ucisku
nie spadł na nas niespodziewanie niczym sidła, tak
jak przyjdzie on na wszystkich, którzy mieszkają
na całej ziemi. Musimy także być czujni w każdym
czasie, prosząc usilnie, abyśmy zdołali ujść przed
tym wszystkim, z czym wiąże się wielki ucisk, który będzie trwał przez ostatnie trzy i pół roku ostatniego tygodnia obecnego wieku, i stanąć przed
Synem Człowieka, Chrystusem (Łk 21:34–36).
Musimy uważać, aby nasze serce nie było obciążone przepiciem, pijaństwem i troskami tego życia.
Przepicie to pobłażanie sobie w piciu i ucztowaniu.
Jeśli nasze serce jest pełne trosk, nie ma w nim
miejsca dla Boga, dla Chrystusa. Możemy nawet
przyjść na spotkanie, lecz nasze serce nie będzie
na spotkaniu, ponieważ zdołały je już zająć sprawy
tego świata. Musimy strzec swego serca, ponieważ
nie chcemy, by dzień wielkiego ucisku spadł na nas
niespodziewanie niczym sidła. Dzień ten będzie

przypominał potop, który niespodziewanie przyszedł na ludzi za czasów Noego. Musimy czuwać
i modlić się, abyśmy zdołali ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Synem Człowieka. Odpowiada
to Księdze Objawienia 14:1, która wskazuje, że
porwani zwycięzcy staną przed Zbawicielem na
Górze Syjon w niebiosach przed wielkim uciskiem
(por. Obj 12:5–6, 14).
Musimy też zachowywać słowo wytrwałości
Chrystusa, abyśmy zostali zachowani od godziny
próby, która nadejdzie na całą zamieszkałą ziemię,
aby poddać próbie tych, którzy mieszkają na ziemi
(Obj 3:10). Dzisiaj słowo, które zachowujemy, jest
słowem wytrwałości. Dopóki będziemy zachowywali słowo Boże, będziemy cierpieli. Ludzie będą
nas prześladować. Nawet nasi rodzice i krewni
będą nami gardzić. Musimy zachowywać Pańskie
słowo wytrwałości, abyśmy zostali zachowani od
czasu wielkiego ucisku, próby, która przyjdzie na
całą zamieszkałą ziemię, aby poddać próbie tych,
którzy mieszkają na ziemi. Musimy być czujni
i chętnie uczyć się duchowych lekcji. Nie da się
osiągnąć dojrzałości z dnia na dzień. Dlatego musimy przygotować się na przyjście Pana przez to,
iż będziemy Go kochali, dzięki czemu będziemy
w Nim wzrastali i dojrzejemy do Jego ukazania się
(The Prophecy of the Four „Sevens” in the Bible,
s. 23–24).

Proste modlitwy:
„Panie, spraw, byśmy byli cenni, żebyś mógł nas wykraść, gdy po nas przyjdziesz”.
„Panie, modlimy się, abyśmy zdołali ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Tobą jako Synem
Człowieka”.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo dziewiąte
Zwyciężać w dniach ostatnich, by dokonać zmiany wieku
Wersety biblijne: 1 Kor 2:9–10; Dn 9:24–27; 2 P 1:19; 2 Tm 4:1, 6–8; Dn 10:19; Mt 24:42–44;
Kol 3:16; Dn 6:11; 9:17; Ps 27:4; Łk 21:34–36; Ga 5:16, 25; 6:8; Dn 11:32b; Obj 3:10; Dn 7:25.

I. To, „co się wydarzy w dniach ostatnich”, zależy od zwycięzców, którzy polegają na
Bogu w kwestii rządzącej wizji Jego pragnienia oraz ich codziennego życia w Jego
ekonomii — 1 Kor 2:9–10; Ef 1:17; por. Rdz 1:26; Obj 19:7–9; Dn 2:28; 9:1–27.
II. Proroctwo na temat siedemdziesięciu tygodni w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela
pokazuje, że dzień Pańskiego przyjścia jest bardzo bliski; siedemdziesiąt tygodni podzielone jest na trzy części, każdy tydzień trwa siedem lat — Dn 9:24–27:
A. Najpierw wyznaczone zostało siedem tygodni (49 lat) od wydania dekretu o odzyskaniu i odbudowie Jerozolimy do ukończenia odbudowy — w. 25; por. Ne 2:1–8.
B. Następnie wyznaczone zostało sześćdziesiąt dwa tygodnie (434 lata) od ukończenia odbudowy
Jerozolimy do odcięcia (ukrzyżowania) Mesjasza — Dn 9:26.
C. Na koniec, w ostatnim tygodniu, złożonym z siedmiu lat, Antychryst zawrze trwałe przymierze
z ludem Izraela; w połowie tego tygodnia złamie je, położy kres składaniu przez Izraela ofiar
Bogu i będzie prześladował tych, którzy boją się Boga; będzie to początek wielkiego ucisku,
który będzie trwał trzy i pół roku — w. 27; por. Obj 12:13–17.
D. Pomiędzy pierwszymi sześćdziesięcioma dziewięcioma tygodniami a ostatnim tygodniem istnieje luka o nieznanej długości; luka ta to wiek tajemnicy, wiek łaski, wiek kościoła — por. Ef
3:3–5, 10; 5:32:
1. W wieku tym Chrystus potajemnie i w ukryciu buduje w nowym stworzeniu kościół, który
jest Jego Ciałem i oblubienicą — Ef 5:25–27, 32; por. Mt 24:32–33; 2 Tes 2:3–4.
2. Pod koniec ostatniego z siedemdziesięciu tygodni Chrystus wraz ze zwycięzcami, swą oblubieńczą armią, przyjdzie jako uderzający kamień, który zetrze ogół ludzkich rządów i stanie
się wielką górą, królestwem Bożym, które wypełni całą ziemię — por. Obj 19:19–20; Dn
2:34–35.
III. Żeby być Pańskimi zwycięzcami, którzy wprowadzą następny wiek, musimy zważać
na prorockie słowo jak na lampę, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień
nie zaświta, a gwiazda poranna nie wzejdzie w naszych sercach — 2 P 1:19.
IV. Każde „dziś”, które mamy, jest naprawdę Pańską łaską; dlatego dopóki mamy dzisiaj, dopóki jeszcze oddychamy, powinniśmy kochać Pana i Jego ukazanie się, wyczekiwać Jego przyjścia i zawsze traktować je jako zachętę — 2 Tm 4:1, 6–8; por. Łk
12:16–20.
V. Kiedy Pan powróci, przyjdzie potajemnie niczym złodziej do tych, którzy Go kochają, i wykradnie ich niczym skarb, by wnieść ich w swoją obecność w niebiosach;
musimy zatem czuwać i przygotowywać się do tego, by być Jego oblubienicą — Dn
10:19; Mt 24:42–44; Obj 19:7; 22:20:
A. Musimy całkowicie poświęcić się Bogu w Chrystusie i być prawdziwymi nazirejczykami,
Bożym antyświadectwem, świadectwem przeciwko wszystkiemu, co odbiega od świadectwa
Jezusa — por. Dn 1:8; Lb 6:1–8; Obj 2:13.
B. Musimy zostać przekonstytuowani świętym Słowem Bożym, czytając Biblię przez wszystkie
dni naszego życia — Kol 3:16; por. Pwt 17:18–20; 2 Tm 3:16–17.
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C. Musimy trwać niezłomnie w modlitwie, by otaczać Boga chwałą, dziękować Mu, oddawać Mu
cześć i Mu służyć; nasza modlitwa i nasza istota powinny całkowicie służyć Bożym interesom — Dn 6:11; 9:17; por. 1 Krl 8:48.
D. Musimy być ludźmi, którzy dobrowolnie składają samych siebie w ofierze w jedności
z Chrystusem jako Tym, który sam składa siebie w ofierze za innych; winniśmy bać się tylko
jednego — żeby nie obrazić Boga i nie utracić Jego obecności — Ps 27:4.
E. Dojrzałości nie da się osiągnąć z dnia na dzień; dlatego musimy przygotować się na przyjście
Pana, kochać Go i wzrastać w Nim, żebyśmy gdy się ukaże, byli dojrzali do tego, by nas pochwycił, i otrzymali od Niego nagrodę — Łk 21:34–36; por. Obj 3:10; 12:5–6, 14.
F. Musimy być codziennie i przez cały dzień czujni, aby kupować dodatkową porcję oliwy i być
wiernymi sługami, którzy karmią Pański lud w odpowiednim czasie — por. Mt 24:32 — 25:30:
1. Musimy czujnie, w pogotowiu, prowadzić życie modlitewne, żebyśmy postępowali przez
Ducha, siali ku Duchowi i usługiwali Duchem — Ga 5:16, 25; 6:8.
2. Nie wolno nam bić naszych współniewolników, jadać i pić z pijakami ani grzebać Pańskiego
daru; przeciwnie, musimy szerzyć prawdę ewangelii królestwa na całą zamieszkałą ziemię — Dn 11:32b; por. Mt 24:45–51.
G. Musimy zachowywać słowo Pańskiej wytrwałości, opierając się wycieńczającym działanion
szatana — Obj 3:10; Dn 7:25.
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LUDZIE, KTÓRZY DOKONUJĄ ZMIANY WIEKU
Poselstwo dziewiąte — wersety
Zwyciężamy w dniach ostatnich, by doprowadzić do zmiany wieku
Wersety biblijne:
1 Kor 2:9–10
9 Ale jak jest napisane: „To, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca człowieka nie
wstąpiło; to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają”.
10 Nam jednak Bóg objawił to przez Ducha, bo Duch bada wszystko, nawet głębie Boga.
Dn 9:24–27
24 Siedemdziesiąt tygodni ustalono dla twego ludu i dla twego świętego miasta, by położyć kres
wykroczeniu, zakończyć grzechy i przejednać za występek, a wprowadzić sprawiedliwość wieków,
przypieczętować wizję i proroka i namaścić Święte Świętych.
25 Wiedz zatem i rozumiej: od wydania dekretu o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy, aż do [czasu]
Księcia-Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; znowu będzie odbudowane
z ulicą i fosą, w czasach jednak pełnych ucisku.
26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Mesjasz zostanie odcięty i nie będzie już nic dla Niego. Lud
księcia zaś, który nadejdzie, zniszczy miasto i przybytek. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do
końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
27 I zawrze trwałe przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tygodnia zniesie ofiarę
krwawą i ofiarę z pokarmów i zastąpi je ohydami tego, który sieje spustoszenie i aż do skończenia
naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony.
2 P 1:19
I mamy prorockie słowo uczynione mocniejszym, i dobrze czynicie, zważając na nie jak na lampę,
która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta, a gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych
sercach.
2 Tm 4:1, 6–8
1

Solennie nakazuję ci przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który ma sądzić żywych i umarłych, oraz
przez Jego ukazanie się i Jego królestwo:
6 Ja bowiem już jestem wylewany, a czas mojego odejścia jest bliski.
7 Dobrą walkę stoczyłem; bieg ukończyłem; wiarę zachowałem.
8 Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy Sędzia, odpłaci mi
w tym dniu, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy ukochali Jego ukazanie się.
Dn 10:19
I rzekł: Nie bój się, mężu drogocenności, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną,
poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie wzmocniłeś.
Mt 24:42–44
42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.
43 Ale to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie
pozwolił, by włamano się do jego domu.
44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieka przyjdzie.
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Kol 3:16
Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato we wszelkiej mądrości, przez wasze nauczanie
i napominanie siebie nawzajem psalmami i hymnami, i pieśniami duchowymi, przez śpiewanie z łaską
w swoich sercach Bogu.
Dn 6:11
A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym
pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał
swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił.
Dn 9:17
Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad
Twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie!
Ps 27:4
O jedno proszę Jahwe, tego poszukuję: bym mógł zamieszkać w domu Jahwe po wszystkie dni mego
życia, oglądać piękno Jahwe i dowiadywał się w Jego świątyni.
Łk 21:34–36
34 Ale zważajcie na samych siebie, aby wasze serca nie były obciążone przepiciem, pijaństwem
i troskami tego życia, i aby ten dzień nie spadł na was nagle niczym sidła.
35 Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi.
36 Ale bądźcie czujni w każdym czasie, prosząc usilnie, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim, co ma
się stać i stanąć przed Synem Człowieka.
Ga 5:16, 25
16 Ale mówię: postępujcie przez Ducha, a w żadnym razie nie spełnicie pożądania upadłego ciała.
25 Jeśli żyjemy przez Ducha, przez Ducha też postępujmy.
Ga 6:8
Bo ten, kto sieje ku własnemu upadłemu ciału, z upadłego ciała żąć będzie zepsucie, lecz ten, kto sieje
ku Duchowi, z Ducha żąć będzie życie wieczne.
Dn 11:32b
Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, okażą siłę i będą działali.
Obj 3:10
Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść
na całą zamieszkałą ziemię, aby poddać próbie tych, którzy mieszkają na ziemi.
Dn 7:25
Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i męczył świętych Najwyższego; będzie zamierzał
zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.
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1. God used John, the Baptist,
Who left his home and good past;
Left the religion of his age.
He turned from the oldness,
And spoke the Word with boldness,
“Repent and leave this crooked age.”

1. They walked along the road:
Two disciples, all alone,
Their Master dead and gone.
A man to them drew near,
Spoke to them and calmed their fears,
They told Him everything.

		

		

God needs the overcomers,
’Our dear Lord Jesus’ lovers!
Make us those who live to turn the age!
God needs the overcomers,
’Our dear Lord Jesus’ lovers!
Make us those who consummate the age!

2. God called Saul of Tarsus,
For His own plan and purpose,
Who became Paul, the apostle;
He saw a heav’nly vision,
Where there is no division,
In the one Body of the Lord.

(He said:)
Why don’t you believe?
For it was necessary
For the Christ to suffer all these things
And enter His glory.
Why don’t you believe?
Why don’t you believe?

2. They came to journey’s end;
He came in to eat with them,
He blessed and broke the bread.
Then opened were their eyes;
Jesus Christ they recognized.
He disappeared from them.

3. God called Timothy, now,
Like-souled with Paul, who knew how
To pray and be soaked in the Word;
His spirit fanned into flame,
Lord, make my spirit the same,
An overcoming man of God!
Make us the overcomers,
Christ’s Bride, and God’s age-turners.
Make us those who consummate the age!

		

(They said:)
Did not our hearts burn
As He spoke those words?
While we walked with Him
The Scriptures were opened.
Did not our hearts burn?
Did not our hearts burn?

3. We walk along our road
He reminds us we were told
„I’m with you every day”.
No matter how we feel,
He’s the Spirit, He is real,
Indwelling you and me.
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(We say:)
Do not our hearts burn
When we hear His word?
Jesus Christ, within,
In resurrection lives!
Do not our hearts burn?
Do not our hearts burn?
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1. Noah’s life was one that surely changed the age,
When he found the grace of God;
He was not afraid to stand against the world,
So he built the ark of wood.

1. Noe swoim życiem zdołał zmienić wiek
Bowiem łaskę Boga znał.
Nie obawiał światu przeciwstawić się,
Gdy zbudować Arkę miał.

		

		

Would you choose to be a living overcomer,
Be a person not ashamed to be a Jesus lover,
One who eats the tree of life,
And drinks the living water?
Would you choose to be a living overcomer,
To leave the world and consecrate
To be today’s age-turner?
I give myself to You for Your return.

2. Moses was a person who was called by God,
He was meant to turn the age;
He was God’s companion, he was for God’s
move,
He was faithful, meek, and sage.

2. Mojżesz był osobą, którą wezwał Bóg,
Aby zwrot dokonał się.
Znał on blisko Boga i współdziałał z Nim
Był Mu wierny, słuchał się.

3. Samuel ministered to be a God-pleasing
priest,
He was absolute for Him;
Samuel gave himself to be a Nazarite,
Saved from death, the world, and sin.

3. Samuel - kapłan
bez zastrzeżeń oddał się,
bo chciał zadowolić Go.
By od śmierci, świata, grzechu z dala być
Ślub nazireatu wziął.

4. Daniel had companions, and they ate God’s
Word,
From the world, they stood apart;
Through a praying spirit were aligned with
God,
For His people, God’s own heart.
		

Czy wybierzesz cel
zwycięzcą być za życia
Być kimś, komu nie wstyd swej
miłości do Jezusa
Kimś, kto z drzewa życia je
I pije żywą wodę
Czy wybierzesz cel zwycięzcą być za życia
Świat zostawić i poświęcić się
dla zmiany wieku?
Oddaję Tobie się, byś wrócił już.

4. Daniel z przyjaciółmi Słowo Boże jadł
I mógł światu oprzeć się.
I w modlitwie jedno brzemię
z Bogiem niósł
O lud Boga troszczył się

I will choose to be a living overcomer,
Be a person not ashamed to be a Jesus lover,
One who eats the tree of life,
And drinks the living water.
I will give myself to be an overcomer,
To see a heav’nly vision,
Keep my flaming spirit burning!
I give myself to You, to turn this age.
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Mym wyborem jest
zwycięzcą być za życia
Być kimś, komu nie wstyd
swej miłości do Jezusa
Kimś, kto z drzewa życia je
I pije żywą wodę.
By zwycięzcą być
oddaję siebie teraz
Ujrzeć chcę niebiańska wizję
przepływ zachowywać.
Oddaję Tobie się,
byś zmienił wiek!
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1. No mortal tongue can e’er describe
The freedom of the soul,
When passed beyond all earthly bribe
To God’s complete control.
All things are his, yes, life, and death,
Things present or to come;
In Christ he draws in peace each breath,
In Christ he finds his home.

1. Zbyt trudno w słowach opisać to,
Jak wolny człowiek jest,
Gdy z ziemskich przekupstw wyzwolił się,
By Bóg pochwycił Go;
Posiada wszystko, życie, śmierć
I przyszłość, przeszłość i świat,
W Chrystusie czerpie oddech swój,
W Chrystusie dom swój ma.

2. When such as we the King can choose,
To share with Him His throne,
’Tis passing strange that we refuse
To be our Lord’s alone.
O never speak of sacrifice!
A privilege untold
Is to be His at any price,
In Calv’ry’s hosts enrolled.

2. Gdy takich jak my wybiera Król,
By z Nim dzielili tron,
To niepojęte odmówić Mu,
By nas na własność miał.
I nie mów o poświęcaniu się,
Bo to przywilej jest:
Za każdą cenę dla Niego być,
By w dziele swym użył cię.

3. Arise! the holy bargain strike—
The fragment for the whole—
All men and all events alike
Must serve the ransomed soul.
All things are yours when you are His,
And He and you are one;
A boundless life in Him there is,
And kingdom yet to come.

3. O, powstań i pochwyć szansę tę,
Daj część, by całość mieć;
By ludzie i to, co zdarzy się,
Służyły duszy twej.
Jest twoim wszystko, gdy Jego tyś
I gdy w jedności z Nim trwasz;
To w Nim obfite życie jest
I w Nim królestwo masz.

5

6

1. God needs some young people
To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts and pursue
Righteousness, me and you
Who call upon the Lord
From a pure heart
Keep purifying our hearts,
Enlightening every part.
O Lord, till the church
Is all we see.

(Prov. 4:18; Matt. 14:32)
The path of the righteous is like the light of dawn
Which shines brighter and brighter until the
full day.
Then the righteous will shine forth like the sun
In the kingdom of their Father.
Lord we love You and Your appearing!
Make us those who bring You back.
Lord, increase in us for Your coming
Till the morning star rises in our hearts.

2. God needs some young people
To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts
And pursure
Righteousness with the view
To the building of the church;
Not wasting time,
Pressing on toward the goal,
Occupied with the prize.
O Lord, we’ve been wrecked.
We’ll build Your church.
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1. Will you be an overcomer?
Christ is calling now!
Will you then be such a follower,
Though you know not how?

1. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Chrystus wzywa nas!
Czy do końca za Nim pójdziesz,
Chociaż nie wiesz jak?

		

		

Will you be an overcomer?
Will you make this choice?
Christ is calling, Christ is calling,
Listen to His voice!

Czy zwycięzcą więc zostaniesz?
Masz ten wybór wciąż.
Chrystus wzywa, Chrystus wzywa,
Usłysz Jego głos!

2. Will you be an overcomer?
To the Lord be drawn!
Keep the “first love,” never leave it,
Till the break of dawn.

2. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Do Jezusa lgnij!
Pierwszą miłość swą zachowuj,
Aż nastanie świt!

3. Will you be an overcomer?
On His life depend!
Dare to suffer persecution,
Faithful to the end.

3. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Na Nim oprzyj się!
Przed cierpieniem się nie wzbraniaj,
Wierny bądź po kres!

4. Will you be an overcomer?
Testimony bear!
Keep away from false religion,
”Hidden manna” share.

4. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz,
By świadectwo nieść?
Odrzuć fałsz religijności;
„Skrytą mannę” jedz!

5. Will you be an overcomer,
Simple, real, and pure?
Overcome all evil mixture,
Ruling pow’r secure.

5. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Prosty, czysty bądź!
Przezwyciężaj pomieszanie,
Jego mocą rządź!

6. Will you be an overcomer?
Trust the living Lord!
Keep your “garments” from the deadness,
Win the life-reward.

6. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
W Panu ufność złóż!
Szat martwotą nigdy nie splam;
Twą nagrodą — Bóg!

7. Will you be an overcomer?
Never lukewarm be,
Ne’er content with what you’ve gotten,
More you need to see.

7. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Nie śmiej letnim być!
Nie poprzestań na zdobytym,
Więcej wizji przyjm!

8. Will you be an overcomer?
Christ is calling still!
Will you now be loyal to Him,
His demand fulfill.

8. Czy zwycięzcą w Nim zostaniesz?
Chrystus woła Cię.
Czy okażesz Mu oddanie —
Spełnisz nakaz ten?
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For just as the lighting comes forth from the east
and shines to the west,
For just as the lighting comes forth from the east
and shines to the west,
So will the coming of the Son of Man be,
As the lightning comes forth from the east.

		

1. That which for long the prophets sought,
The righteous yearned to see,
Has in these last of days appeared
In its reality.
		

Come Lord Jesus,
Grow in us,
Make us ready for Your coming,
Gain our hearts, our love,
Gain Your bride,
Make us those who bring you back.

And we’re now in the final stages,
’Tis the completion of all the ages.
All those who believed the promise
Are perfected now in us.

2. Oh, blessed are our eyes that see,
Our ears, how blessed to hear;
Things angels ne’er could look into
Are now to us made clear.
3. Our sense is corporate, bold and strong,
His grace, how free to take;
Encouraging the others on,
Run for the kingdom’s sake.
4. We’re weary not this race to run,
It makes our joy complete;
For this we know, around the bend,
The Lord we’ll surely meet.

10

10
		

		

Kiss the Son, kiss the One
Who for love to me has come,
Cheering me, charming me,
And has died upon the tree,
He died for me, saving me,
Now His Spirit joins to me,
I’ve kissed the Son!

Całuj Go, całuj, bo
Miłość sprowadziła Go,
I zawiodła na krzyż,
I rozkochał mnie nią Syn,
Za mnie zmarł, zbawił mnie,
Z duchem mym połączył się,
Całuję Go!

1. Serving in my mingled spirit
In the gospel of His Son,
First receiving Christ the Spirit;
He’s the processed Triune One.

1. Służąc w zespolonym duchu
Najpierw Pana Ducha głoś!
Trójjedyny Bóg przez proces
Przeszedł, aby przyjąć Go.

2. Jesus Christ in our experience
Is the worship God desires;
This true worshipping in spirit
Is the service God requires.

2. Czcią, na którą czeka Ojciec
Jest żyjący Chrystus w nas;
Doświadczany przez nas w duchu –
Bogu cześć oddawaj tak!

3. Serving Christ, just let Him kiss you,
Living with Him all the day,
Worshipping God by our living
Is the gospel-serving way.

3. Niech Cię Chrystus pocałuje,
Miej z Nim styczność cały dzień!
Cześć swym życiem oddawana
Miłą Bogu służbą jest.

4. In the Body let us serve Him,
Nothing natural, there, can be;
Through Christ’s death and resurrection,
Worship in reality.

4. W Ciele Panu usługujmy,
Z tym, co Jemu obce, precz!
Bo cześć w prawdzie oddawana
Przez krzyż w zmartwychwstaniu jest.
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1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him?
Is not thine a captured heart?
Chief among ten thousand own Him;
Joyful choose the better part.

1. Ten, kto raz Go ujrzał, poznał,
Czyż mógł nie zachwycić się?
Co przyniesie więcej szczęścia?
Kto z Nim może równać się?

		

			
		
		
		

Captivated by His beauty,
Worthy tribute haste to bring;
Let His peerless worth constrain thee,
Crown Him now unrivaled King.

Pochwyceni jego pięknem,
Śpieszmy złożyć Mu dar serc;
Niezrównana Jego wartość
W pełni niech zdobędzie cię!

2. Idols once they won thee, charmed thee,
Lovely things of time and sense;
Gilded thus does sin disarm thee,
Honeyed lest thou turn thee thence.

2. To, co dawniej uwodziło,
Rzeczy miłych zmysłom czar,
Pozłacanych bożków powab
Nie omami więcej nas.

3. What has stripped the seeming beauty
From the idols of the earth?
Not a sense of right or duty,
But the sight of peerless worth.

3. Co obnaży złudne piękno
Rzeczy, które kuszą nas?
Nie poczucie obowiązku,
Lecz osoby Jego skarb.

4. Not the crushing of those idols,
With its bitter void and smart;
But the beaming of His beauty,
The unveiling of His heart.

4. Nie zniszczenie bożków siłą
Ani słuszność, ani strach,
Lecz oczarowanie pięknem,
Zapatrzenie w Jego twarz.

5. Who extinguishes their taper
Till they hail the rising sun?
Who discards the garb of winter
Till the summer has begun?

5. Gdy nadejdzie pełnia słońca,
Płomień świecy zblednie sam.
To, co nosisz zimą, zdejmiesz,
Gdy nadejdzie lata czas.

6. ’Tis that look that melted Peter,
’Tis that face that Stephen saw,
’Tis that heart that wept with Mary,
Can alone from idols draw:

6. Piotra zmiękczył swym spojrzeniem;
Szczepan ginął widząc Go;
Sercem płakał razem z Marią —
Oto wybawienia moc.

7. Draw and win and fill completely,
Till the cup o’erflow the brim;
What have we to do with idols
Who have companied with Him?

7. Pochwyć, zdobądź i napełnij
Aż po brzegi, aż po kres!
Po co zwracać się do bożków,
Gdy Nim możesz cieszyć się?
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PIEŚNI

12

12

1. A flowing river and a tree,
Eden’s outstanding features are,
Man to supply with food and drink
That he may live fore’er.

1. Płynąca rzeka, drzewo życia,
Jakże niezwykłe rzeczy te!
W ogrodzie Eden dane, by
Człowiek mógł wiecznie żyć.

		

		

God is in Christ to be my supply,
God as the Spirit nourisheth me;
If upon Christ in spirit I feed,
Filled with His life I’ll be.

Bóg jest w Chrystusie zasobem mym,
Bóg jako Duch chce posilać mnie;
Jeśli Chrystusem wciąż karmię się,
To On wypełni mnie.

2. The tree the glorious Christ does show
As living food to man supplied,
That he God’s riches may enjoy,
Thus to be satisfied.

2. Chwalebny Chrystus drzewem tym;
To pokarm życia, dany nam,
By Bożych bogactw pełnię mieć,
Nasycać nimi się.

3. The river does the Spirit show,
Coming man’s spirit to supply,
That with God’s riches he be filled,
Holy to be thereby.

3. Duch jako rzeka płynie wciąż,
Zaopatrując w duchu nas;
Napełnia nas bogactwem swym,
Tak uświęcając nim.

4. The Christ of glory is my life,
He as the Spirit lives in mine,
That I with God be fully blent
And in His image shine.

4. Chwalebny Chrystus życiem mym,
On we mnie żyje jako Duch,
Bym zespolony z Bogiem był
I zawsze świecił Nim.

5. I would exalt this glorious Christ,
Ever the Spirit I’d obey,
Making His glory fully known,
Filled with His grace for aye.

5. Chwalę Chrystusa — życie me,
Posłusznym być Duchowi chcę;
Gdy wznoszę Jemu chwały pieśń,
Łaska wypełnia mnie.

13

13

John. 6:51

Ja jestem żywym chlebem,
Który zstąpił do was z nieba;
Kto spożywa mnie,
kto spożywa mnie –
Mówi Pan Będzie żył na wieki;

I am the living bread,
Which came down out of heaven;
If anyone, if anyone eats of this bread,
He shall live forever;
		

And the bread (and the bread)
Which I will (which I)
Will give is my flesh,
Given for (given for)
For the life (for the)
Life of the world.

		

I am the living bread,
Which came down out of heaven;
If anyone, if anyone eats of this bread,
He shall live forever.
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A ten chleb (a ten chleb)
Który dam (który dam)
To ciało me,
Które ja (które ja)
Oddam za (oddam)
Za życie świata.

PIEŚNI

14

14

1. In this godless age
Lord, You need some Samuels
Burdened with a vision clear of Your economy.
Where’s Your ark today?
And the ones who’d care for You,
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s
desire?

1. W wieku Panie tym, musisz Samuelów mieć.
Rozpalonych jasną wizją, ekonomii Twej.
Gdzie jest dzieło Twe? Ci co są gotowi, by
Zrezygnować z siebie, aby Twój osiągnąć cel.

		

		

Raise up some to meet Your need,
some Nazarites—
Prophets, priests and judges, and men of 		
prayer,
Speaking forth Your word, with Your authority;
A photo of Your heart for Your move.

2. Wyćwicz dzisiaj nas, byśmy wciąż szukali Cię,
Chcemy wyczekiwać Cię, poddani woli Twej.
Ceniąc Twoją twarz, w obecności trwając Twej,
Reagując na najmniejsze poruszenie Twe.
		

2. Train us up today,
Full of vision, seeking You.
We’d await Your timing, fully subject to Your will.
Treasuring Your face,
Staying in Your presence, Lord;
E’en the very index of Your eyes would we obey.
		

Raise up some to meet Your need,
some Nazarites,
To bring in Your kingdom on earth today;
Taking You as King that You may return;
To usher in the end of the age.

		

Wzbudź tych, którzy by potrzebę spełnić Twą,
Dobrowolnie poświęcają się!
By świadectwem Twym, żywym tu, na ziemi być,
Z Twym pragnieniem w słowie łączą się.

4. Potrzebuje Bóg rozmodlonych ludzi mieć,
Którzy ekonomii Jego dziś nadają bieg.
Miłość własna ich, przed utratą siebie lęk,
Nie powstrzyma ich przed pełnym
poświęceniem się.

Overcomers constituted with the holy word.
Raise up some to meet Your need,
some Nazarites,
Voluntary consecrated ones,
Who through Your word are joined to Your 		
desire;
Your living testimony on the earth.

		

4. God needs men who pray;
Those who lay the tracks for Him;
God’s economy is carried out through men of
prayer.
They love not themselves;
But a willing sacrifice.
		

Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę spełnią Twą.
By na ziemi Twoje królestwo wznieść.
Czyniąc królem Cię, byś powrócić wkrótce mógł
I zakończyć na zawsze ten wiek.

3. Żeby zdziałać coś, musi Bóg narzędzie mieć
Tych, co nie chcą nic wspólnego dziś ze światem
mieć
Oni łączą się z tym pragnieniem, które Bóg,
Zawarł w słowie – dają siebie przebudować Mu.

3. When God wants to move,
He must gain an instrument;
Overcomers separated from the current age.
They have joined themselves
Through His word to His desire.
		

Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę spełnią Twą
I nazireatu Ci złożą ślub.
Będą Słowo Twe, wypowiadać jako ci,
Co odbiciem Twego serca są.

What they fear—offending God, losing His
presence dear.
Make us those who meet Your need,
the Nazarites.
Make us those through whom You’d close this
age;
Who are one with You to bring the kingdom in,
Young people absolute for Your move.
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Przed utratą obecności Twojej drżeć,
Twymi Nazirejczykami być
Chcemy – uczyń nas ludźmi, którzy zamkną 		
wiek
I sprowadzą tu królestwo Twe!

PIEŚNI

15

15

1. The Lord has given freedom
To all who just believe Him.
Be no longer enslaved.
Come now! Return to Jesus.
Receive the Life that frees us!
Call on Him and be saved.

1. Wolnością Pan obdarzył
Każdego, kto uwierzył.
Więzy niewoli zrzuć!
Przyjdź! Powróć do Jezusa;
Niech cię wyzwoli życie.
Wezwij Go — zbawi cię!

		

		

This is the year of jubilee!
Proclaim our liberty in Him!
Throughout the land we sound out:
The slaves have been returned to Him,
Released from toil, anxiety, and sin!
This is the year of jubilee!

Bo jubileusz nastał dziś!
Tę wolność, którą mamy w Nim,
Ogłośmy całej ziemi.
Dziś wszyscy jeńcy wolni już,
Nie nęka ich moc trosk, grzech ani znój.
Bo jubileusz nastał dziś!

2. Reclaim the land, our portion,
God as our rich possession.
Feast on Him ev’ry day!
Enjoy Him with God’s fam’ly;
Find satisfaction and peace.
Here forever to stay!

2. Dziś Bóg znów naszym działem,
Obfitą ziemią, zatem
Co dzień karmmy się Nim!
I wspólnie Nim się cieszmy,
Zaspokojeni w pełni,
Razem w Nim po wsze dni!

16

17

1. After breakfast on the seashore,
Jesus set about to restore
Peter’s love, that he would henceforth
Not trust himself,
He committed some big failures,
Three times denying the Savior,
Then leading others to waiver, yet Jesus said...
		

Every “today” that we have is
truly the Lord’s grace;
As long as we have today, and as
long as we still have breath,
We should love the Lord and His appearing,
Await and always take His coming
As an encou - rage - ment...

Do you love Me? Feed My lambs,
Do you love Me? Shepherd My sheep,
Do you love Me?
Then give My sheep something to eat.

(Repeat)
Last two lines:
Every “today” that we have is
truly the Lord’s grace;
Lord we pray You’d come back today;
We’d soon behold your face.

2. We, like Peter, all have stumbled,
Such defeats make our strength crumble,
Our once proud hearts become humble,
We are so low,
In these moments the Lord comes in,
Seeking our love and affection,
As we listen, we can hear Him saying to us...
		

Do you love Me? Feed My lambs,
Do you love Me? Shepherd My sheep,
Do you love Me?
Then give My sheep something to eat.

3. In these days the Lord is hindered
Because of a lack of shepherds
Who dispense the milk of the Word
To the lost sheep,
He needs man’s cooperation,
To let Him shepherd from within,
Will you be one who is open and say to Him...
		

Lord, I love You! I’ll feed Your lambs,
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep,
Lord I love You!
I’ll give Your sheep something to eat.
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PIEŚNI

18

18

1. The day approaches; Jesus soon is coming.
Redeem the time; it must not slip away.
Lord, make us ready for the cry: “Behold Him!”
By using every moment of each day.

1. Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca,
Kupujmy czas, by nam nie wymknął się,
Przygotuj nas na głos „Oto nadchodzi!”
Spożytkuj, Panie, każdą chwilę, dzień.

		

		

When Jesus comes,
Will we go in to meet Him?
When Jesus comes,
Will we from self have ceased?
He’s coming soon
To take the wise ones with Him.
Oh, let us not be left outside the feast.

2. Pomóż stosowne chwile kupić, Panie,
W naczynia olej nam niebiański wlej,
Pomóż na próby, ucisk mówić „Amen”,
O wzrośnij w nas, miłości moc daj Twej.

2. Lord, help us to redeem these golden mments;
Our vessels fill with ointment from above;
Help us amen each trial and tribulation;
Increase in us; make us abound in love.
		

		

He’s coming soon—
These moments are so precious.
The oil is here—
Oh, let us buy the more.
Amen the trials and welcome tribulations—
The kingdom’s ours
Through these afflictions sore.

		

Czy w swą obecność mnie, gdy przyjdzie
wpuści?
Gdy przyjdzie Pan – czy ujrzę Jego twarz?
O, już nie bądźmy głupi ani gnuśni,
A strzeżmy Jego obecności w nas.

4. Oblubienico, wyjdźmy, by Go spotkać.
Gotowe lampy, ogień jasny lśni,
Naczynia pełne, oczy Weń wpatrzone,
Zaspokojeni! Już będziemy z Nim!

When Jesus comes,
Will we be in His presence?
When Jesus comes,
Will we His face behold?
Oh, let us not return to sloth and folly,
But jealously His loving presence hold.

		

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him,
Our lamps well-trimmed, our fires burning
bright,
Our vessels filled, our eyes set on His glory,
To be with Him completely satisfied.
		

Pan idzie już – te chwile są bezcenne,
Olej jest tu – kupujmy go co dnia,
„Amen” na próby mówmy i cierpienie,
Przez nie królestwo swe Bóg daje nam.

3. Odwracaj nas od przyjemności duszy,
Byśmy w Twą twarz wciąż wpatrywali się,
Spraw byśmy stale biegli Ci naprzeciw,
Cierpliwie kontynuowali bieg.

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures
To gaze upon Thy tender, loving face.
Oh, keep us running forth to meet the
Bridegroom
And patiently attending to the race.
		

Gdy przyjdzie Jezus, czy się z Nim spotkamy?
Czy znajdzie nas wolnych od swego „ ja”?
Nadchodzi, by wziąć z sobą mądre panny,
Oby na ucztę swoją wpuścił nas.

Yes, satisfied—
Christ and His Bride together,
Yes, satisfied—throughout eternity.
Oh, what a rest, what joy,
What love, what favor
To be His Bride
When He comes to His feast!
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Zaspokojeni – Chrystus i Małżonka.
Zaspokojeni – już na wieków wiek.
O co za radość, łaska, miłość, pokój,
Wybraną być, gdy uczta zacznie się.

