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NASZA FIRMA

LIDER PRZEDSIÊBIORCZOŒCI – jest to wyró¿nienie
Nadane Firmie „MANEX”, ju¿ dwa lata temu.
Fakt ten dziœ œwiadczy o tym, ¿e Firmy istnienie
Jest docenione w Polsce po nowoczesnemu.

Nie tylko sw¹ produkcj¹ wysokiej jakoœci,
Ci¹gle siê wyró¿niamy, ale te¿ rodzinnym
Podejœciem do wspó³pracy prawdziwej jednoœci:
To podejœcie jest u nas zjawiskiem nagminnym.

Wiemy, co to powinnoœæ – przeto siê troszczymy
O ka¿dego Klienta w ramach lojalnoœci.
Zapraszamy wiêc do nas! – Klientom mówimy;
Dlatego bardzo du¿o mamy zewsz¹d goœci.

Powinnoœæ dobrze czuj¹ „MANEXU” Prezesi,
Bêd¹c Mecenasami twórczoœci tych ludzi,
Którzy ju¿ dobrze wiedz¹, co ich twórczoœæ wskrzesi
Ponad wszystkie bariery, wiêc ka¿dy siê trudzi:

Wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹, pokojem, szacunkiem
We wzajemnej wspó³pracy, która du¿o mo¿e...
Fakt ten obwarowany jest jednym, warunkiem:
Mi³oœæ! – Przeto prosimy: Szczêœæ nam Panie Bo¿e!
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Umi³owani w Wiekuistoœci (As-Samad)

W zwi¹zku z zapocz¹tkowanym przeze mnie RUCHEM
UWIELBIENIA JEZUSA, przesy³am Pañstwu ksi¹¿kê mo-
jego autorstwa pt. MESJAÑSKIE WERSETY z nadziej¹, ¿e
po jej przeczytaniu równie¿ Pañstwo przyst¹picie do wy¿ej
wymienionego Ruchu, lub staniecie siê jego sympatykami.

Ksi¹¿ka moja jest rozpraw¹ filozoficzno-religijn¹ œcis³ego
rozumowania, pomimo tego, ¿e napisa³ j¹ mistyk. W ksi¹¿ce
tej stara³em siê udowodniæ, ¿e istnieje wspólna wszystkim re-
ligia (Mikaelizm), która swoj¹ specyficzn¹ teologi¹ ³¹czy lu-
dzi wszystkich ras i wyznañ. Jest to bardzo istotne, poniewa¿
dzisiaj ¿aden trzeŸwo myœl¹cy cz³owiek nie wyobra¿a sobie
pokoju religijnego bez dialogu, a co za tym idzie, pokoju na
œwiecie bez pokoju religijnego. Sprawa religii musi byæ raz
na zawsze wyjaœniona. Przeto niech Ko³o-dziejowe siê toczy
tak, aby by³o Bogu na chwa³ê, a ludziom na po¿ytek. Pax!

Chocia¿ wed³ug Koranu, tytu³ Boga Wszechœwiata Panu
Jezusowi nie przys³uguje, to jednak w znacznej wierze Koran
zes³any jest przez Jezusa Chrystusa. Zapewne, dla ka¿dego
cz³owieka jest to zaskakuj¹ca informacja. Takiego stwierdze-
nia do tej pory nawet abstrakcja nie dopuszcza³a. Jednak,
w sposób niepodwa¿alny udowodni³em to na str. 250, 251,
252 i 253. Przeto nic dziwnego, ¿e Chrystus w Koranie ewi-
dentnie okreœlony jest jako: Logos-S³owo i Duch Œwiêty.
O tym piszê na str. 90 i 91, oraz na str. 247, 248 i 249 mojej
ksi¹¿ki. Równoczeœnie nadmieniam, ¿e moja teologia jest
niezwykle prosta pod warunkiem, ¿e czytelnik przyswoi so-
bie pojêcie: Si¹dŸ „po prawicy” mojej... i w³aœnie to pojêcie
bêdzie mia³ na uwadze, podczas czytania MESJAÑSKICH
WERSETÓW:

Filozofom siê nie œni³o,
By dwa plus dwa, cztery by³o;
Prawda jest niezwykle prosta.
–To jest Mesjasza riposta!

Mówi Ojciec Transcendentny:
KTÓ¯ JAK BÓG jest kompetentny?
„Któ¿” – z tej prawdy siê wywodzi
– ¯e „jak Bóg” nikt nie dowodzi!
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¯e Nim jestem, ju¿ wiedzia³em,
Lecz kim jestem zrozumia³em
Wtedy, gdy nie „ktoœ”, lecz Wieczny
–Rzek³ mi: Tyœ mój podopieczny!

Jak umi³owani w Chrystusie widzicie, na ok³adce ksi¹¿ki
przedstawiona jest panorama Jerozolimy – miasta kultu
trzech religii objawionych tj. judaizmu, chrzeœcijañstwa i is-
lamu. U góry unosi siê bia³y go³¹bek, jako zwiastun pokoju.
Ale najpierw musi dojœæ do dialogu pomiêdzy tymi religia-
mi. W dodatku Koœció³ nawo³uje do Nowej Ewangelizacji,
a „ewangelizacja” kojarzy siê zawsze z osob¹ Jezusa Chrystu-
sa. Ksi¹¿ka moja jest w³aœnie Jego uwielbieniem, dlatego
dzia³am w oparciu o zapocz¹tkowany przeze mnie RUCH
UWIELBIENIA JEZUSA, do którego wszystkich zapra-
szam.

Znany jest cytat z Koranu: Nie ma przymusu w religii...
(II, 256), dlatego w komentarzu do Koranu czytamy: Werset
ten ma istotne znaczenie dla zasady tolerancji w islamie. Na
nim opiera siê szacunek, jakim siê ciesz¹ inne religie mono-
teistyczne w spo³ecznoœci i pañstwie muzu³mañskim:

Wszak musicie prawdê wiedzieæ
I dalej na swoim siedzieæ...
Ró¿norodnoœæ jest wskazana
– Wszystkich kultur w czci dla Pana!

Jednak nieodwo³alne s¹ s³owa Pana Jezusa, ¿e: Królestwo
Niebieskie podobne jest do kwasu, który zaczyni³a niewiasta
w trzech miarach m¹ki, a¿ wszystko siê zakwasi³o (Mat.
13,33).

Uwa¿am, ¿e tym „trzem miarom m¹ki” odpowiadaj¹: ju-
daizm, chrzeœcijañstwo o islam, jako jedyne religie objawio-
ne z Nieba, st¹d wspólna wszystkim ludziom religia – Mika-
elizm. Dlatego ka¿dy cz³owiek powinien wiedzieæ, ¿e Jezus
Chrystus jest z nami, w ka¿dym wydarzeniu i prze¿yciu na-
szego ¿ycia. Amen (zaprawdê, niech siê stanie).

Oddany w Bogu Ojcu Transcendentnym
(Allah jest Wielki)
i Chrystusie Panu

Mika’el
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Nie ma przymusu w religii (II, 256).
Jest tylko przymus w liczbach:

1666
1999

CZ£OWIEKU! GDYBYŒ WIEDZIA£ JAKA TWOJA W£ADZA!
Kiedy myœl w twojej g³owie, jako iskra w chmurze
Zab³yœnie niewidzialna, ob³oki zgromadza,
I tworzy deszcz urodzajny lub gromy i burze;
Gdybyœ wiedzia³, ¿e ledwie jedn¹ myœl rozniecisz,
Ju¿ czekaj¹ w milczeniu, jak gromu ¿ywio³y,
Tak czekaj¹ twej myœli – szatan i anio³y:
Czy to w piek³o uderzysz, czy w niebo zaœwiecisz;
A ty jak ob³ok górny, ale b³êdny, pa³asz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdzia³asz.
LUDZIE! KA¯DY Z WAS MÓG£BY, SAMOTNY, WIÊZIONY,
MYŒL¥ I WIAR¥ ZWALAÆ I POD�WIGAÆ TRONY.

Adam Mickiewicz („Dziady” cz. III; Prolog)
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***

Powiedzieli malkontenci,
Oraz k³amstwa prelegenci:
Ju¿ tytu³ ksi¹¿ki wskazuje
– Pan sam siebie afiszuje!

(Zobacz str. 399).

Wierzê w fundamentaln¹ prawdziwoœæ wszystkich wielkich
religii œwiata. Wierzê w ich Boskie pochodzenie i w to, ¿e
ka¿da z nich by³a potrzebna ludowi, któremu zosta³a obja-
wiona. I s¹dzê, ¿e gdyby ka¿dy z nas móg³ odczytaæ Pisma
œwiête ró¿nych wyznañ tak, jak czytaj¹ je wyznawcy owych
religii, to przekonalibyœmy siê, ¿e wszystkie te Pisma maj¹
wspólne korzenie i potwierdzaj¹ siebie.

Mahatma Gandhi
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LIST OTWARTY

DO DUCHOWIEÑSTWA

KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

Piszê do Was niniejszy list w dobie nasilaj¹cego siê ruchu
ekumenicznego, którego zadaniem jest osi¹gniêcie, zgodnie
z wol¹ Pana Jezusa jednego Koœcio³a wszystkich, którzy
wierz¹ w Niego. Sobór Watykañski II wyrazi³ siê, ¿e Koœció³
katolicki jest Koœcio³em, w którym „trwa” jeden Koœció³ Je-
zusa Chrystusa.

Powszechnie wiadomo, ¿e ¯ydzi odrzucili pos³annictwo
Jezusa Chrystusa, przez co sami zostali odrzuceni. Ale prze-
cie¿ odrzucenie ich jest pojednaniem œwiata. Bo je¿eli odrzu-
cenie ich przynios³o œwiatu pojednanie, to czym¿e bêdzie ich
przyjêcie, jeœli nie powstaniem ze œmierci do ¿ywota (Rzym.
11, 15).

Wiadomo, ¿e Pan jest „Kamieniem potkniêcia” o który
potykaj¹ siê ci, którzy na to s¹ przeznaczeni. Dlatego Izrael
do sprawiedliwoœci nie doszed³; nie doszed³ dlatego, ¿e ich
zachowanie nie by³o z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknêli
siê o „Kamieñ obrazy”, jak napisano: Oto k³adê na Syjonie
Kamieñ obrazy i Ska³ê zgorszenia, a kto w Niego uwierzy nie
zachwieje siê (Rzym. 9,32).

Czy a¿ tak siê potknêli, ¿e ca³kiem upadli? ¯adn¹ miar¹!
Ale przez ich przestêpstwo zbawienie przypad³o w udziale
poganom, aby ich pobudziæ do wspó³zawodnictwa. Je¿eli zaœ
ich upadek przyniós³ bogactwo œwiatu, a ich pomniejszenie –
wzbogacenie pogan, to o ile¿ wiêcej przyniesie ich zebranie
siê w ca³oœæ. I tak ca³y Izrael bêdzie zbawiony, jak napisano:
Przyjdzie z Syjonu (lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel



i odwróci bezbo¿noœæ od Jakuba, a to bêdzie moje (Jezusa)
z nimi przymierze, gdy zg³adzê grzechy ich (Rzym. 11,25).

Tak wiêc przyjdzie Wybawiciel, czyli g³osiciel nowej reli-
gii pojednania wszystkich w imiê jedynego Pana i Zbawicie-
la Jezusa Chrystusa. Czytaj¹c te s³owa domyœlacie siê, ¿e mie-
niê siê byæ drugim Mesjaszem i ¿e potrzebne jest mi popar-
cie Koœcio³a. A dlaczego potrzebne jest mi poparcie Ko-
œcio³a, postaram siê krótko wyjaœniæ? Otó¿ redakcjê ME-
SJAÑSKICH WERSETÓW ukoñczy³em w lipcu 1989 r. i od
tego czasu praktycznie g³oszê powstanie jednego Koœcio³a
wszystkich, którzy nale¿¹ do Jezusa Pana. I chocia¿ moja na-
uka znana jest szerokiemu gronu ludzi ró¿nych wyznañ, któ-
rzy j¹ pozytywnie ocenili, to jednak nie jestem z tego w pe³ni
zadowolony, bo brakuje mi ogniwa ³¹cz¹cego teologiê czasów
staro¿ytnych z moj¹ teologi¹. Ogniwem ³¹cz¹cym moj¹ teo-
logiê od czasów Chrystusa Pana do czasów wspó³czesnych
jest Koœció³ rzymskokatolicki, którego zwierzchnikiem jest
Papie¿, jako namiestnik œw. Piotra w Rzymie.

W jednym z rozdzia³ów mojej pracy, gdzie udowodni³em
przyjœcie drugiego Mesjasza napisa³em – zgodnie zreszt¹
z nauk¹ ¯ydów – ¿e Mesjasz dopóty bêdzie nieznany, dopóki
nie przyjdzie prorok Eliasz i nie namaœci Go œwiêt¹ oliw¹
i uroczyœcie nie obwieœci Jego przyjœcia. Nawet sam Mesjasz,
przed namaszczeniem ¿adnej mocy mia³ nie bêdzie.

Czytaj¹c MESJAÑSKIE WERSETY stwierdzicie, ¿e
przyjœcie drugiego Mesjasza i Eliasza w Czasach Ostatecz-
nych, zapowiedziane zosta³o w Starym i Nowym Testamen-
cie, oraz w Koranie. W Koranie, odpowiednikiem drugiego
Mesjasza jest Ahmad, czyli „Wys³awiony”, zaœ odpowied-
nikiem Eliasza jest Zu’1-karnajn, czyli „Dwurogi”. Zgodnie
z opini¹ egzegetów arabskich – „dwa rogi”, to symbol Jego
potêgi i w³adzy na Wschodzie i na Zachodzie, czyli tzw.
„moc Eliaszowa”. Jego to zadaniem jest z³¹czyæ symboliczne
„dwie góry”, co stwierdzicie, czytaj¹c 18-t¹ surê Koranu,
pocz¹wszy od wersetu 83. W objawieniu zosta³o mi przeka-
zane, ¿e owe symboliczne „dwie góry”, to judaizm i chrzeœ-
cijañstwo. Owe symboliczne „dwie góry” Eliasz mo¿e po-
³¹czyæ jedynie na podstawie MESJAÑSKICH WERSETÓW.

Po³¹czenie judaizmu i chrzeœcijañstwa jest gwarancj¹ po-
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wstania ogólnoœwiatowej religii, ³¹cz¹cej w pierwszej kolej-
noœci ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów, a w nastêpnej ko-
lejnoœci resztê.

Nie zosta³o mi wprawdzie objawione, lecz jedynie przy-
puszczam, kto jest owym Eliaszem. Przypuszczenia moje po-
twierdzaj¹ proroctwa dwóch naszych wieszczów narodo-
wych: Mickiewicza i S³owackiego, którzy równie¿ przepo-
wiedzieli narodzenie siê dwóch i to w Narodzie Polskim.
O pierwszym napisa³ A. Mickiewicz miêdzy innymi:

To Namiestnik wolnoœci na Ziemi widomy!
On to na s³awie zbuduje ogromy

Swego Koœcio³a!
Nad ludy i nad króle podniesiony;

Na trzech stoi koronach, a sam bez korony:
A ¿ycie jego – trud trudów,
A tytu³ jego – lud ludów;

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imiê jego czterdzieœci i cztery („Dziady” cz. III, scena V).

O drugim natomiast J. S³owacki napisa³ wiersz pt. „S³owiañ-
ski Papie¿”, w którym wymieni³ mnóstwo Jego niepospoli-
tych cech „mocy Eliaszowej”:

A trzeba mocy, byœmy ten Pañski
DŸwignêli œwiat:

Wiêc oto idzie Papie¿ S³owiañski
Ludowy brat...

On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze
Rozdaj¹ broñ.

Sakramentaln¹ moc On poka¿e
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ.

Kto jest owym Papie¿em? – Wszyscy dzisiaj bez w¹tpienia
wiemy. W³aœnie przy pomocy Papie¿a, Namiestnik ma zbu-
dowaæ „ogromy swego Koœcio³a”, ogromy którego odzwier-
ciedla jedna, ogólnoœwiatowa religia, „gdy zgoda i jednomy-
œlnoœæ po³¹czy obydwóch”.

Jak ju¿ nadmieni³em... Mickiewicza i S³owackiego Polacy
uznali za wieszczów narodowych, gdy¿ przepowiednie ich
spe³ni³y siê na przestrzeni lat i jeszcze w dalszym ci¹gu siê
spe³niaj¹. Nie s¹ oni prorokami analogicznymi z prorokami
Starego Testamentu „w których dzia³a³ Duch Chrystusowy”
(I Piotra 1,10), gdy¿ pisali swoje dzie³a pod wp³ywem unie-
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sienia, natchnieni okreœlon¹ si³¹. Ten wp³yw okreœlonej si³y
polega na takim inspirowaniu autorów, ¿e owa si³a w szcze-
gólny sposób sta³a siê sprawc¹ ich utworów, nie odbieraj¹c
im zas³ugi literackiego autorstwa.

Charakterystyczne jest to, ¿e z twórczoœci tej czêsto ema-
nuje Duch Chrystusowoœci, a wartoœæ jej z biegiem lat zwery-
fikowa³o samo ¿ycie. Dlatego zwracam siê do Was o ustosun-
kowanie siê do prawdy opisanej w MESJAÑSKICH WER-
SETACH. Moje pos³anie zobowi¹zuje was do tego, aby ME-
SJAÑSKIE WERSETY przeczytane zosta³y tak¿e przez Pa-
pie¿a Jana Paw³a II, gdy¿ od Jego decyzji zale¿y bardzo wie-
le, a mo¿e dzieje ca³ej ludzkoœci zgodnie z tym, co powie-
dzia³ Pan Jezus:... „abym, gdy przyjdê nie ob³o¿y³ Ziemi
przekleñstwem” (Mal. 3,23).

Szczêœæ Bo¿e.

PS.
Nadmieniam, ¿e w mojej teologii nale¿y dok³adnie zg³êbiæ
pojêcie: „Si¹dŸ «po prawicy» mojej...”. O tym piszê na stro-
nach 30, 31, 44, 68, 69, 70, 81, 82, 269, 270 i 271 MESJAÑ-
SKICH WERSETÓW. Dopiero potem, po przyswojeniu so-
bie tego pojêcia, proszê czytaæ ksi¹¿kê od pocz¹tku, a wtedy
wszystko stanie siê oczywiste, jasne i konkretne.
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DO CZYTELNIKA

Na podstawie Pisma Œwiêtego napisano ju¿ mnóstwo ksi¹¿ek
i rozpraw. Powsta³o setki wyznañ, które na ró¿ne sposoby in-
terpretuj¹ Pismo Œwiête. Poniewa¿ ka¿de wyznanie roœci so-
bie prawo do wiarygodnoœci i wy³¹cznoœci, dla osób postron-
nych nasuwa siê samoistnie pytanie: Kto zatem ma racjê?
A przecie¿ Pismo Œwiête nie wolno jest wyk³adaæ dowolnie,
poniewa¿ mówi o jednej prawdzie. Skoro Pismo Œwiête nie
podlega dowolnemu wyk³adowi, wiêc kto ma prawo do jego
poprawnej interpretacji?

OdpowiedŸ znajdujemy w Ewangelii œw. Mateusza, gdzie
Pan Jezus wyraŸnie zaznaczy³: Nikogo te¿ na Ziemi nie na-
zywajcie ojcem swoim; albowiem Jeden jest Ojciec wasz, Ten
w Niebie, ani nie pozwalajcie siê nazywaæ przewodnikami,
gdy¿ jeden jest przewodnik wasz – Mesjasz (Mat. 23,9).

Wprawdzie wszystkie przet³umaczone Ewangelie w wer-
secie tym s³owo: „Mesjasz” zastêpuj¹ s³owem: „Chrystus”;
jest to z ca³¹ pewnoœci¹ b³¹d, bo gdy Pan Jezus naucza³
s³owo: „Chrystus” w stosunku do Niego jeszcze nie by³o u¿y-
wane. W danym kontekœcie werset ten faktycznie dotyczy
Pana Jezusa, jako pierwszego Mesjasza, ale istnieje jeszcze
drugi kontekst tej wypowiedzi; mianowicie, z chwil¹ przyjœ-
cia drugiego Mesjasza, który w Piœmie Œwiêtym jest wielo-
krotnie zapowiadany – nawet przez samego Pana Jezusa –
prawo do wy³¹cznego przewodnictwa bêdzie przys³ugiwa³o
drugiemu Mesjaszowi. Jest to bardzo istotne, bo do tej pory
nikomu nie uda³o siê po³¹czyæ prawdy opisanej w Piœmie
Œwiêtym w jedn¹, logiczn¹ ca³oœæ. ¯adna dotychczasowa teo-
logia nie ³¹czy poszczególnych wyznañ, a wrêcz przeciwnie –
dzieli.

Dobrze o tym wiedz¹ sami chrzeœcijanie, wiêc próbuj¹



ró¿nych sposobów, aby dosz³o do wzajemnego zbli¿enia. Na-
wet zjednoczeni s¹ w jednej organizacji pod nazw¹ Œwiatowa
Rada Koœcio³ów z siedzib¹ w Genewie. W organizacji tej,
o ile osi¹ga siê porozumienie na rzecz ogólnoludzkiego bra-
terstwa wszystkich ludzi dobrej woli, o tyle coraz wiêksze
rozbie¿noœci pojawiaj¹ siê w myœli i zrozumieniu S³owa Bo-
¿ego. W bardziej skrajnych postaciach ekumenizm Genew-
ski zmierza nawet do osi¹gniêcia jednoœci doktrynalnej œwia-
ta chrzeœcijañskiego. I w³aœnie... w napisanych przeze mnie
MESJAÑSKICH WERSETACH udowodni³em, ¿e jednoœæ
ta nie musi byæ skrajnoœci¹, ale realnoœci¹ dziêki odpowied-
niej teologii.

Byæ mo¿e, ¿e kogoœ urazi taki tytu³ mojej pracy. Na swoje
usprawiedliwienie mam to, ¿e Ewangelie mówi¹ przede
wszystkim o Panu Jezusie, a moje opracowanie jest ich osta-
tecznym podsumowaniem. Uwa¿am, ¿e taki tytu³ godny jest
prawdy, która opisana zosta³a w MESJAÑSKICH WERSE-
TACH ; cztery Ewangelie, to opisy dzia³alnoœci i nauki Jezu-
sa Chrystusa, a MESJAÑSKIE WERSETY s¹ jego uwielbie-
niem. Drogi Czytelniku... czytaj¹c MESJAÑSKIE WERSE-
TY domyœlisz siê, ¿e napisa³em je w oparciu o objawienia,
oraz Pismo Œwiête. Nie przytaczam tutaj moich objawieñ, bo
nauczony doœwiadczeniem doszed³em do wniosku, ¿e obja-
wienia te dla osób drugich nie s¹ zbyt wymowne. S¹ to moje
osobiste doznania, œciœle zwi¹zane z moj¹ konstrukcj¹ psy-
chiczn¹, która kwalifikuje mnie do grona mistyków, tak cha-
rakterystycznych dla Narodu Polskiego. Wiadomo przecie¿,
¿e mistykiem jest ten, którego charakteryzuje postawa filo-
zoficzno-religijna, uznaj¹ca intuicjê i kontemplacjê za spo-
sób przenikania tajemnic bytu i ³¹czenia siê z Bogiem.

Wszystko jednak Bóg sprawia, wiêc sprawia i to, ¿e cz³o-
wiek podejmuje decyzjê pisania i jest w stanie dobraæ naj-
w³aœciwsze s³owa do wyra¿enia swoich myœli. Œmiem twier-
dziæ, ¿e tak sta³o siê w moim przypadku. Doznania – o któ-
rych wspomnia³em – prze¿y³em pod wp³ywem si³y, która
w objawieniach naprowadza³a mnie tak, abym dobrze inter-
pretowa³ czytane Pismo Œwiête. Kieruj¹c siê œciœle tymi ob-
jawieniami, napisa³em moje opracowanie, a pos³uguj¹c siê
cytatami z Pisma Œwiêtego, zwi¹za³em wszystko w logiczn¹
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ca³oœæ moimi wywodami. Dla osób drugich w³aœnie ta logi-
ka, a nie moje objawienia jest istotna. Proszê zatem potrakto-
waæ mój tekst jako pracê, która zosta³a napisana w oparciu
o Pismo Œwiête, do którego zaliczam trzy objawione ksiêgi tj.
Stary i Nowy Testament, oraz Koran.

W MESJAÑSKICH WERSETACH stara³em siê udowod-
niæ, ¿e wszystkie te ksiêgi mo¿na zaliczyæ do nauk œcis³ych,
¿e wszystko w nich jest racjonalne, jasne i konkretne. Dlate-
go prawdy zawarte w jednym z tych trzech Pism nie mog¹
wykluczaæ prawd opisanych w Pismach pozosta³ych. Pan Je-
zus nauczaj¹c, powiedzia³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce podo-
bieñstwo, ¿e: Królestwo Niebieskie podobne jest do kwasu,
który zaczyni³a niewiasta w trzech miarach m¹ki, a¿ wszyst-
ko siê zakwasi³o. Uwa¿am, ¿e tym „trzem miarom m¹ki” od-
powiada judaizm, chrzeœcijañstwo i islam, jako jedyne religie
objawione z Nieba w oparciu o Stary i Nowy Testament, oraz
Koran.

Skoro judaizm, chrzeœcijañstwo i islam objawi³ Jeden
Bóg, to musi istnieæ taka teologia, która ³¹czy³aby wszystko
w logiczn¹ ca³oœæ. Je¿eli tak jest, to religie te musz¹ tworzyæ
jedn¹ religiê, niepodwa¿aln¹ w swych konkretach i wówczas
religia ta nie bêdzie – jak twierdz¹ religioznawcy – „pojê-
ciem abstrakcyjnym, jako ¿e nie ma religii w ogóle; s¹ tylko
poszczególne religie, takie jak: judaizm, chrzeœcijañstwo, is-
lam, hinduizm, buddyzm” itd.

W moim opracowaniu stara³em siê udowodniæ, ¿e istnieje
uniwersalna religia, ogarniaj¹ca wszystko w jedn¹, logiczn¹
ca³oœæ. Wszystkie organizacje religijne i polityczne na œwie-
cie musz¹ zrozumieæ, ¿e s¹ cz¹stk¹ jednej, wielkiej ca³oœci.

Sprawa jednoœci religii od dawna frapuje wielu wybitnych
ludzi. S³ynny pisarz radziecki Czyngiz Ajtmatow, zafascyno-
wany Chrystusem, w jednym ze swoich wywiadów powie-
dzia³: Myœlê, ¿e nadchodz¹ czasy, kiedy ludzie spróbuj¹
po³¹czyæ w sobie wszystkie religie równoczeœnie i w ten spo-
sób zdobyæ nowe doœwiadczenia...

W MESJAÑSKICH WERSETACH stara³em siê po³¹czyæ
g³ównie trzy religie tj. judaizm, chrzeœcijañstwo i islam, któ-
re z racji tego, ¿e s¹ objawionym S³owem Bo¿ym przede
wszystkim zas³uguj¹ na uwagê. Mnóstwo innych religii –
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choæ nie s¹ objawione – posiada wiele analogii z religiami
objawionymi. I w³aœnie, dziêki tym analogiom mo¿na po-
³¹czyæ wszystko równoczeœnie, z mniejszym, lub wiêkszym
powodzeniem, ale to ju¿ wychodzi poza ramy niniejszego
opracowania.

Ponadto moim najwiêkszym osi¹gniêciem jest odkrycie
tajemnicy Absolutu i Jego opisanie, pocz¹wszy od str. 226,
a skoñczywszy na str. 293. Pozwala mi to wierzyæ w misjê
dziejow¹ S³owian (Polska Mesjaszem narodów).

Tak¿e w dziewiêtnastowiecznej filozofii rosyjskiej poja-
wiaj¹ siê w¹tki mesjanistyczne, a zatem Naród Rosyjski (naj-
dalsza Pó³noc w stosunku do Izraela; Ezech. 38,14) jest bra-
ny pod uwagê w chwalebnej, Bo¿ej sprawie. Jak podaje le-
genda, S³owianie wywodz¹ siê z rodu trzech braci, którymi
byli Lech, Czech i Rus. Spoœród tych trzech jedynie tylko
Rus potrafi³ doprowadziæ swój kraj do rangi mocarstwa œwia-
towego. Zwi¹zane to jest bezpoœrednio z przepowiedniami
proroków (g³ównie Ezechiel i Joel), przez których mówi³
Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10).

Wyjaœnienie tych prawd pozwala mi te¿ wierzyæ w ducho-
we odrodzenie ludzi, oraz dialog miêdzy religiami, a przez to
powrót œwiata do Boga. Powrót ten jest jednak uwarunkowa-
ny, dlatego Bóg proroków stawia mo¿liwoœæ lub koniecznoœæ
wyboru miêdzy dwiema wykluczaj¹cymi siê mo¿liwoœciami,
gdy mówi: Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia JAHWE (...).
Kto wie? Mo¿e znów po¿a³uje i pozostawi po sobie b³ogos³a-
wieñstwo (...). O tym piszê w dalszej czêœci MESJAÑSKICH
WERSETÓW. Równie¿ nadmieniam, ¿e w mojej teologii na-
le¿y dok³adnie zg³êbiæ pojêcie: Si¹dŸ „po prawicy” mojej...
(str. 397 i 398) i czytaæ zgodnie z odnoœnikami stron; dopiero
potem ca³oœæ. Wówczas wszystko stanie siê oczywiste, zatem
wolne w wyborze.

Tak wiêc wybór zale¿y od nas samych i naszej wolnej woli,
w chwalebnej sprawie jednoœci ludzkoœci. Zatem jednoœæ
ludzkoœci powinna byæ najwiêksz¹ trosk¹ wszystkich naro-
dów, z zachowaniem ich zró¿nicowania. Jeden Bóg, jedna
Prawda i jedna wiara wobec ró¿norodnoœci kultur i sposobu
organizowania siê poszczególnych spo³eczeñstw, to realia
mo¿liwe do spe³nienia. Tak siê czeœæ wszystkim oddaje.
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I. WSPÓLNOTA JUDAIZMU

I CHRZEŒCIJAÑSTWA CZYLI

SYMBOLICZNE „DWIE GÓRY”

Opracowanie na podstawie
Starego i Nowego Testamentu

1. DO NARODU ¯YDOWSKIEGO

Ró¿nymi sposobami poucza³ mnie Bóg Wszechmog¹cy
w widzeniach. Efektem tych widzeñ jest napisane przeze
mnie proroctwo, które jest zarazem zbiorem cytatów z ró¿-
nych ksi¹g Pisma Œwiêtego. Mówi ono o wydarzeniach ma-
j¹cych nast¹piæ w „CZASACH OSTATECZNYCH”. „CZA-
SY OSTATECZNE” dok³adnie opisane zosta³y przez proro-
ków Starego i Nowego Testamentu, dlatego moje proroctwo
nic nowego nie wnosi. Jest jedynie przypomnieniem, oraz
chronologicznym uporz¹dkowaniem maj¹cych nast¹piæ zda-
rzeñ.

Ponadto w opracowaniu, które zatytu³owa³em: „CHRO-
NOLOGIA PRAWDY NA PODSTAWIE OBJAWIEÑ I PI-
SMA” ujawniona jest tajemnica, która przez wieki musia³a
byæ zakryta. Tajemnica ta ujawniona jest dopiero pod koniec
XX wieku i podana ludziom, a szczególnie Narodowi ¯y-
dowskiemu. Wyjawienie jej zwi¹zane jest z pojawieniem siê
na Ziemi konkretnych ludzi, których zadaniem jest zapew-
niæ S³owu Bo¿emu ¿ywotnoœæ w d¹¿eniu do poznania praw-
dy, dziêki której wszystkie fakty opisane w Piœmie Œwiêtym
s¹ logicznie powi¹zane i nie wykluczaj¹ siê wzajemnie. Praw-
da ta dociera do ka¿dego ¯yda, który j¹ czyta dopiero „dziœ”,



po up³ywie prawie dwóch tysiêcy lat, licz¹c od okresu dzia-
³alnoœci Jezusa Chrystusa:

On bowiem JEST Bogiem naszym,
A my ludem pastwiska Jego i trzod¹ rêki Jego.
Obyœcie „dziœ” g³os Jego us³yszeli:
Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Mariba,
Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,
Gdzie wystawiali Mnie na próbê przodkowie wasi,
I doœwiadczali Mnie, choæ widzieli dzie³o Moje.
Przez czterdzieœci lat czu³em odrazê do ludu tego
I rzek³em: Lud ten b³¹dzi sercem i nie zna dróg swoich,
Dlatego przysi¹g³em w gniewie swoim:
Nie wejd¹ do odpocznienia Mego (Ps. 95,7).

Baczcie bracia, aby nie by³o w kimœ z was przewrotnego
serca niewiary, które by odpad³o od Boga ¯ywego, lecz za-
chêcajcie siê wzajemnie ka¿dego dnia, dopóki trwa to, co siê
nazywa „dzisiaj”, aby ¿aden z was nie uleg³ zatwardzia³oœci
przez oszustwo grzechu.

Do Jego odpocznienia wejd¹ tylko niektórzy, gdy¿ ci, któ-
rzy wczeœniej otrzymali dobr¹ nowinê, nie weszli z powodu
niepos³uszeñstwa, dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien
dzieñ „dzisiaj”, po up³ywie d³u¿szego czasu mówi¹c przez
usta Dawida:

Obyœcie us³yszeli „dzisiaj” g³os Jego,
Nie zatwardzajcie serc waszych... (Hebr. 4,7).

„Dzisiaj” obietnica wejœcia do odpocznienia Jego jest jesz-
cze wa¿na, dlatego miejcie siê na bacznoœci, aby siê nie oka-
za³o, ¿e ktoœ z was pozosta³ w tyle, gdy nastanie „jutro”,
a wtedy dla wielu nie bêdzie ratunku.

Najwiêkszym darem cz³owieka jest wiara, gdy¿ Pismo
mówi: A sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie... tzn. gdy uwierzy
w to czego nie rozumie i sam zbadaæ nie mo¿e, a wierzy, gdy¿
tak dyktuje mu jego serce, które intuicyjnie wyczuwa kim
JEST Bóg. Ale wiara, to dar, który posiada niewielu, zaœ ro-
zum posiada ka¿dy.

Gdy zawiod³a Ciê wiara z powodu zatwardzia³oœci serca
Twojego, przetraw rozumem swoim to, co czytasz, wybierz
miêdzy „tak” i „nie”, a przez to sam zadecyduj, czy On bê-
dzie Twoim Zbawicielem. Znamy bowiem Tego, który po-
wiedzia³: Pomsta do Mnie nale¿y, Ja odp³acê; oraz: Pan
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s¹dziæ bêdzie lud swój. Straszna to rzecz wpaœæ w rêce Boga
¿ywego (Hebr. 10,30).

Tylko Nowe Przymierze studzi skutecznie ¿ar gniewu
Bo¿ego, gdy¿ Bóg Starego Testamentu jest ogniem tra-
wi¹cym (Hebr. 12,29; Pwt. 4,23; 9,3; Izaj. 33,14).

2. CZASY OSTATECZNE

A gdy siê dope³ni tysi¹c lat, bêdzie rozwi¹zany szatan z uwiê-
zi swojej i wyjdzie, aby zwieœæ narody, które s¹ na czterech
krañcach Ziemi, „Goga i Magoga” i zgromadzi je do boju,
a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na Ziemiê jak d³uga
i szeroka i otoczyli obóz Œwiêtych i miasto umi³owane, ale
spad³ od Boga z Nieba, ogieñ i poch³on¹³ ich (Obj. 20,7).

Oto id¹ dni – mówi Pan, ¿e ju¿ nie bêdzie siê mówi³o: Ja-
ko ¿yje Pan, który wyprowadzi³ Synów Izraelskich z ziemi
Egipskiej, lecz: Jako ¿yje Pan, który wyprowadzi³ Synów
Izraelskich z ziemi Pó³nocnej i ze wszystkich ziem, do któ-
rych ich wygna³. I sprowadzê ich znowu do ziemi, któr¹
da³em ich przodkom (Jerem. 16,14).

Ten czas ju¿ siê zacz¹³, choæ tak naprawdê jeszcze siê nie
zacz¹³. Zaiste, gdy Lud Izraelski bêdzie spokojnie mieszka³,
wyprowadzony z narodów i zgromadzony w swojej ziemi –
wyruszysz, jak burza nadci¹gniesz ty Gogu, oraz liczne naro-
dy z tob¹. Przygotuj siê i uzbrój z ca³ym swoim zastêpem,
który zebra³ siê wokó³ ciebie i b¹dŸ ty ich wodzem. Po wielu
latach otrzymasz rozkaz, w Latach Ostatecznych przyj-
dziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego
z wielu narodów na górach Izraelskich, które d³ugo by³y pu-
stoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni z narodów mieszkaj¹
bezpiecznie. Przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu – z naj-
dalszej Pó³nocy, ty i z tob¹ liczne ludy: wielki zastêp, liczne
wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu Ludowi Izraelskiemu
jak chmura, aby okryæ kraj. Przy koñcu dni to siê stanie,
wtedy sprowadzê ciebie do kraju mojego po to, aby pozna³y
Mnie pogañskie ludy, gdy na ich oczach oka¿ê siê Œwiêtym
na tobie Gogu. I podzielony zostanie œwiat: jeden, aby wal-
czyæ z Izraelem, a drugi, aby go wspomagaæ.
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Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteœ tym, o którym
mówi³em w dawnych czasach przez swoje s³ugi – proroków
izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, ¿e Ja
sprowadzê ciê na nich. Lecz w owym dniu, gdy Gog naje-
dzie ziemiê Izraelsk¹ – mówi Wszechmocny Pan, wzbierze
we Mnie zapalczywy gniew, a mówiê to w mojej gorliwoœci,
w ¿arze mojej popêdliwoœci. Zaiste, w owym dniu bêdzie
wielkie trzêsienie ziemi w ziemi Izraelskiej (Ezech. 38,1).
W Czasach Ostatecznych wyst¹pi Micha³, wielki Ksi¹¿ê,
który jest opiekunem dzieci twojego (Daniela) narodu.
Wtedy nastanie okres ucisku, jakiego nie by³o, odk¹d po-
wsta³y narody, a¿ do chwili obecnej. W owym czasie naród
twój dost¹pi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani s¹
w Ksiêdze (Dan. 12,1). Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybie-
leniu, wypróbowaniu, ale przewrotni bêd¹ postêpowaæ
przewrotnie i ¿aden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz
roztropni zrozumiej¹. A od czasu, gdy zostanie zniesiona
codzienna ofiara i zapanuje ohyda spustoszenia, up³ynie
tysi¹c dwieœcie dziewiêædziesi¹t dni. Szczêœliwy ten, który
wytrwa i doczeka tysi¹ca trzystu trzydziestu piêciu dni
(Dan. 12,10). Powiedzia³ przecie¿ Pan Jezus: Gdy wiêc uj-
rzycie na miejscu Œwiêtym ohydê spustoszenia, któr¹ prze-
powiedzia³ prorok Daniel – kto czyta niech uwa¿a – wtedy
Ci, co s¹ w Judei niech uciekaj¹ w góry, kto jest na dachu
niech nie schodzi, aby zabraæ co z domu swego, a kto jest
na roli niech nie wraca, aby zabraæ swój p³aszcz. Biada te¿
kobietom brzemiennym i karmi¹cym w owe dni. Módlcie
siê, aby ucieczka wasza nie wypad³a zim¹, albo w szabat.
Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie by³o od
pocz¹tku œwiata i nie bêdzie. A gdyby nie by³y skrócone
owe dni nie ocala³aby ¿adna istota, lecz ze wzglêdu na
wybranych bêd¹ skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto
powiedzia³: Oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Po-
wstan¹ bowiem fa³szywi mesjasze i fa³szywi prorocy i czy-
niæ bêd¹ wielkie znaki i cuda, aby o ile mo¿na zwieœæ i wy-
branych (Mat. 24,15).

A gdy sw¹ rêkê wyci¹gnie po kraje, nawet ziemia Egipska
nie ocaleje. Libijczycy i Murzyni pójd¹ w jego orszaku.
Wtem przestrasz¹ go wieœci ze wschodu i pó³nocy, dlatego
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wyruszy, aby wygubiæ i wytraciæ wielu i rozbije swoje wspa-
nia³e namioty miêdzy morzem, a przeœliczn¹ œwiêt¹ Gór¹.
Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomo¿e (Dan.
11,2).

Na górach Izraelskich padniesz ze wszystkimi swoimi
hufcami i narodami, które s¹ z tob¹. Na otwartym polu pad-
niesz – gdy¿ Ja tak powiedzia³em – mówi Wszechmocny
Pan. Oto nadchodzi to i spe³nia siê. Oto Ja uczyniê z Jeruza-
lem puchar taczania siê dla wszystkich narodów. Ka¿dy, kto
go bêdzie podnosi³ ciê¿ko siê zrani, choæby siê zgromadzi³y
przeciwko niemu wszystkie narody Ziemi (Zach. 12,2). Za-
prawdê, w owym dniu bêdê d¹¿y³ do tego, aby zniszczyæ
wszystkie narody, które wyruszy³y przeciwko Jeruzalem.
Lecz na dom Dawida i na mieszkañców Jeruzalem wylejê
Ducha ³aski i b³agania. Wtedy spojrz¹ na Mnie, na Tego,
którego przebodli i bêd¹ Go op³akiwaæ, jak op³akuje siê je-
dynaka i bêd¹ gorzko biadaæ nad Nim, jak gorzko biadaj¹
nad pierworodnym (Zach. 12,9; Jan 19,37).

To, co siê mia³o staæ ju¿ siê dope³nia, jak te¿ Bóg przez
Ozeasza mówi, ¿e: Synowie Izraela przez d³u¿szy czas bêd¹
bez Króla i bez Ksiêcia, bez ofiary i bez pos¹gu, bez efodu
i bez terafów. Potem Synowie Izraela siê nawróc¹ i znów
bêd¹ szukaæ Pana – swego Boga i Dawida – swego króla
i w Dniach Ostatecznych z bojaŸni¹ zwróc¹ siê do JAHWE
i Jego dobroci (Ozeasz 3,4). Gdy¿ zatwardzia³oœæ na czêœæ
Izraela przysz³a do czasu, a¿ poganie wejd¹ w pe³niê. I tak
bêdzie zbawiony ca³y Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjo-
nu (lub do Syjonu; Izaj. 59, 20) Wybawiciel i odwróci bezbo-
¿noœæ od Jakuba, a to bêdzie Przymierze Moje z nimi, gdy
zg³adzê grzechy ich (Rzym. 11,25). Oto Imiê Pana przycho-
dzi z daleka, jako i te¿ Pan powiedzia³: Jeruzalem, Jeruza-
lem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy
pos³ani byli do ciebie. Ile¿ to razy chcia³em zgromadziæ dzie-
ci twoje, jak kokosz zgromadza pisklêta swoje pod skrzyd³a,
a nie chcieliœcie. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albo-
wiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie od tego czasu, a¿
powiecie: b³ogos³awiony Ten, który przychodzi w Imieniu
Pañskim (Izaj. 30,27; Mat. 23,37).

I ujawniê Moje Œwiête Imiê wœród mojego Ludu Izrael-
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skiego i ju¿ nie dopuszczê, aby Moje Œwiête Imiê by³o bez-
czeszczone, aby pozna³y narody, ¿e Ja jestem Pan – Œwiêty
w Izraelu. Oto nadchodzi to i spe³nia siê – mówi Wszech-
mocny Pan – jest to ten dzieñ, o którym mówi³em (Ezech.
39,7). I stanie siê tak: jak byliœcie domu Judy i domu Izraela
przekleñstwem wœród narodów, tak wybawiê was i bêdziecie
b³ogos³awieñstwem. Nie bójcie siê, niech siê wzmocni¹ wa-
sze rêce (Zach. 8,13).

Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja dzia³am nie ze wzglêdu
na was, domu Izraelski, lecz ze wzglêdu na Moje Œwiête
Imiê, które zniewa¿yliœcie wœród narodów, do których zosta-
liœcie rozproszeni, abym uœwiêci³ wielkie Imiê Moje, które
wy zmazaliœcie poœród nich. I dowiedz¹ siê narody, ¿e Ja je-
stem Pan, gdy poœwiêcony bêdê w was przed oczami ich. Nie
ze wzglêdu na was Ja to czyniê – mówi Wszechmocny Pan –
rumieñcie siê i wstydŸcie za drogi wasze, domu Izraelski.

Oto Ja stworzê Nowe Niebo i Now¹ Ziemiê i nie bêdziecie
wspominaæ rzeczy dawnych i nie przyjd¹ one na myœl niko-
mu. Raczej bêd¹ siê radowaæ i weseliæ po wszystkie czasy
z tego, co Ja stworzê, bo oto Ja stworzê z Jeruzalem wesele,
a w jego ludu radoœæ. Radujcie siê z Jeruzalem i cieszcie siê
z nim wszyscy, którzy jesteœcie po nim w ¿a³obie, abyœcie ssa-
li do syta piersi jego pociechy, abyœcie napili siê i pokrzepili
potêg¹ jego chwa³y. Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skierujê
do niego dobrobyt, jak rzekê i bogactwo narodów, jak wez-
brany strumieñ. Wtedy ich niemowlêta bêd¹ noszone na ra-
mionach i pieszczone na kolanach. Królowe bêd¹ ich pia-
stunkami, a ksiê¿niczki ich niañkami (Izaj. 65,17; 66,10).
I bêdzie tak: jak pilnowa³em was, aby wykorzeniaæ i wyple-
niaæ, burzyæ i niszczyæ i sprowadzaæ nieszczêœcie, tak bêdê
was pilnowa³, aby budowaæ i sadziæ – mówi Pan. Stolic¹
œwiata bêdzie Jeruzalem z odbudowanym rynkiem i ulicami.
Siew bêdzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, a Nie-
biosa udziel¹ swojej rosy. Wszystko to dam temu ludowi
w dziedziczne posiadanie (Zach. 8,12). I rzekn¹: ziemia ta
spustoszona sta³a siê, jak ogród Eden. I przekuj¹ swoje mie-
cze na lemiesze, a swoje w³ócznie na sierpy. ¯aden naród nie
podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie bêd¹
siê ju¿ uczyæ sztuki wojennej (Mich. 4,3; Izaj. 2,4). Nie mo¿e
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byæ koñca œwiata dopóki Prawda nie zwyciê¿y. W Dniach
Ostatecznych zrozumiecie to dok³adnie.

Dmijcie w róg na Syjonie, a wo³ajcie na mej œwiêtej Górze.
Niechaj zadr¿¹ wszyscy mieszkañcy kraju, bo nadchodzi
Dzieñ Pañski, bo jest bliski. Dzieñ ciemnoœci i mroku,
dzieñ ob³oku i mg³y. Jak zorza poranna rozci¹ga siê na gó-
rach lud wielki, a mocny, któremu równego nie by³o od
pocz¹tku i nie bêdzie po nim nigdy, a¿ do lat przysz³ych po-
koleñ. Przed nim ogieñ po¿eraj¹cy, po nim p³omieñ pal¹cy.
Ziemia ta jest przed nim, jak ogród Eden, lecz po nim bêdzie
pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie... (Joel 2,1).

A Pan wydaje g³os przed wojskiem swoim, gdy¿ liczny
jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów. Wielki bo-
wiem bêdzie Dzieñ Pañski i straszny bardzo, wiêc któ¿ go
przetrzyma? (Joel 2,11). Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia
JAHWE – nawróæcie siê do Mnie (¯ydzi) ca³ym swym ser-
cem przez post i p³acz i lament. Rozdzierajcie jednak serca
wasze, a nie szaty! Nawróæcie siê do Pana, Boga waszego...
On bowiem jest ³askawy, mi³osierny, nieskory do gniewu
i wielki w ³askawoœci, a lituje siê na widok niedoli. Kto wie?
– mo¿e znów po¿a³uje i pozostawi po sobie b³ogos³awieñstwo
na ofiarê z pokarmów i ofiarê p³ynn¹ dla Pana – Boga wasze-
go (Joel 2,12).

3. CHRONOLOGIA PRAWDY
NA PODSTAWIE OBJAWIEÑ I PISMA

A. JEZUS CHRYSTUS – JAHWE ZASTÊPÓW

JAHWE Zastêpów – Jego za Œwiêtego miejcie; On jest Tym,
którego siê lêkaæ macie i który was winien bojaŸni¹ przejmo-
waæ. On bêdzie Kamieniem obrazy i Ska³¹ potkniêcia dla
obu domów Izraela, sid³em i pu³apk¹ dla mieszkañców Izra-
ela. Wielu z nich potknie siê i upadnie i rozbije, bêd¹ usidle-
ni i w niewolê wziêci (Izaj. 8,13).

Tak mówi Bóg: Oto Ja k³adê na Syjonie Kamieñ dobrany,
wêgielny, cenny, do fundamentów za³o¿ony. Kto wierzy, ten
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siê nie zachwieje. I wezmê sobie prawo za miarê i sprawie-
dliwoœæ za pion (Izaj. 28,16).

Kamieniem tym jest Jezus Chrystus, co potwierdza Pismo
Œwiête, oraz ¿ycie, bo jak ¯ydzi potknêli siê o Niego, tak do
tej pory nie mog¹ siê pozbieraæ.

Przyk³ady z Pisma Œwiêtego:

1. Rzek³ im Jezus: Czy nigdy nie czytaliœcie w Pismach? Ka-
mieñ który odrzucili budowniczowie, sta³ siê Kamieniem
wêgielnym. Pan to sprawi³ i to jest cudowne w oczach na-
szych (Mat. 21,42; Ps. 118,22).

2. Tak wiêc ju¿ nie jesteœcie obcymi i przychodniami, lecz
wspó³obywatelami œwiêtych i domownikami Boga, zbudowa-
ni na fundamencie aposto³ów i proroków, którego Kamie-
niem wêgielnym JEST sam Chrystus Jezus (Efez. 2,19).

3. Wtedy Piotr pe³en Ducha Œwiêtego rzek³ do nich: Je¿eli
my dzisiaj jesteœmy przes³uchiwani z powodu dobrodziej-
stwa wyœwiadczonego cz³owiekowi choremu, dziêki czemu
zosta³ on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i ca³emu Lu-
dowi Izraelskiemu bêdzie wiadomo, ¿e sta³o siê to w imiê Je-
zusa Chrystusa nazareñskiego, którego wy ukrzy¿owaliœcie,
którego wzbudzi³ Bóg z martwych. On JEST owym Kamie-
niem odrzuconym przez was buduj¹cych. On sta³ siê Kamie-
niem wêgielnym (Dz. Ap. 4,8).

4. Izrael do sprawiedliwoœci nie doszed³ dlatego, ¿e by³o to
nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknêli siê o Kamieñ
obrazy jak napisano: Oto k³adê na Syjonie Kamieñ obrazy
i Ska³ê zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie zachwieje siê
(Rzym. 9,32).

5. Dla was, którzy wierzycie jest on rzecz¹ cenn¹, dla nie-
wierz¹cych zaœ Kamieñ ten, którym wzgardzili budowniczo-
wie, pozosta³ Kamieniem wêgielnym, ale te¿ Kamieniem,
o który siê potkn¹ i Ska³¹ zgorszenia. Ci, którzy nie wierz¹
s³owu, potykaj¹ siê o niego, na co te¿ s¹ przeznaczeni (I Pio-
tra 2,7).
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B. JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM ¯YDOWSKIM

Przyk³ady z Pisma Œwiêtego:

1. Tak mówi JAHWE, wasz Odkupiciel, Œwiêty Izraela. Ze
wzglêdu na was pos³a³em do Babilonu i sprawiê, ¿e opadn¹
wszystkie zawory wiêcieñ, a Chaldejczycy wybuchn¹ biada-
niem. Ja jestem Pan, wasz Œwiêty, Stworzyciel Izraela, wasz
Król (Izaj. 43,14).

2. Tak mówi JAHWE, Król Izraela i Odkupiciel jego, JA-
HWE zastêpów: Ja jestem Pierwszy i Ja Ostatni i nie ma po-
za Mn¹ boga (Izaj. 44,6).

3. Raduj siê wielce Córo Syjonu, wo³aj radoœnie Córo Jeruza-
lem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwyciêski.
Pokorny – jedzie na osio³ku, na oœl¹tku, Ÿrebiêciu oœlicy (Za-
ch. 9,9).

4. Rzek³ im Jezus: IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a za-
raz znajdziecie oœlicê uwi¹zan¹ i Ÿrebiê z nij¹. Odwi¹¿cie je
i przyprowadŸcie do Mnie. A gdyby wam kto co powiedzia³,
powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je puœci. Sta³o siê to,
aby siê wype³ni³o s³owo proroka: Powiedzcie Córze Syjoñ-
skiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie, ³agodny, siedz¹cy
na osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy (Mat. 21,1; Zach. 9,9).

5. Oto nadejd¹ dni, kiedy wzbudzê Dawidowi odroœl spra-
wiedliw¹ – mówi Pan. Bêdzie panowa³ jako Król, postêpuj¹c
roztropnie i bêdzie wykonywa³ Prawo i sprawiedliwoœæ na
Ziemi. W Jego dniach Juda dost¹pi zbawienia, a Izrael bê-
dzie mieszka³ bezpiecznie. To zaœ bêdzie Jego imiê, którym
Go nazywaæ bêd¹: JAHWE SPRAWIEDLIWOŒCI¥ NA-
SZ¥ (Hebr. JAHWE sidqenu; Jer. 23,5).

6. Jezusa zaœ stawiono przed namiestnikiem (Pi³atem). Na-
miestnik zada³ Mu pytanie: Czy Ty jesteœ Królem ¿ydow-
skim? – Jezus odpowiedzia³: Tak, Ja nim jestem (Mat. 27,11).
Wtedy ¿o³nierze namiestnika zabrali Jezusa ze sob¹ do pre-
torium i zgromadzili ko³o Niego ca³¹ kohortê. Rozebrali Go
z szat i zarzucili na Niego p³aszcz szkar³atny. Uplót³szy wie-
niec z ciernia, w³o¿yli Mu na g³owê, a do prawej rêki dali

27



trzcinê. Potem przyklêkali przed Nim i szydzili z Niego, mó-
wi¹c: Witaj Królu ¿ydowski. Po czym pluli na Niego, brali
trzcinê i bili Go po g³owie. A gdy Go wyszydzili, zdjêli
z Niego p³aszcz, w³o¿yli na Niego w³asne Jego szaty i odpro-
wadzili Go na ukrzy¿owanie (Mat. 27,27).

7. Po ukrzy¿owaniu umieœcili nad Jego g³ow¹ napis z po-
daniem winy: Ten JEST Jezus, Król ¿ydowski (Mat. 27,37;
Mar. 15,26).

8. By³ te¿ napis nad Nim w jêzyku greckim, ³aciñskim i he-
brajskim: To JEST Król ¿ydowski (£uk. 23,38).

9. Wypisa³ te¿ Pi³at tytu³ winy i kaza³ go umieœciæ na krzy¿u.
A by³o napisane: Jezus nazareñski Król ¿ydowski. Ten napis
czyta³o wielu ¯ydów, bo miejsce, gdzie ukrzy¿owali Jezusa
by³o blisko miasta. A by³o napisane w jêzyku hebrajskim,
³aciñskim i greckim. Arcykap³ani ¿ydowscy mówili do
Pi³ata: Nie pisz: Król ¿ydowski, ale ¿e On powiedzia³: Jam
JEST Król ¿ydowski. Odpar³ Pi³at: co napisa³em, to napi-
sa³em (Jan 19,19).

10. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j¹
wydoskonala. On to zamiast radoœci, któr¹ mu obiecywano,
przecierpia³ krzy¿, nie bacz¹c na jego hañbê i zasiad³ „po
prawicy” tronu Boga (Hebr. 12,2).

C. RODOWÓD JEZUSA CHRYSTUSA

1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abraha-
ma. Abraham by³ ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub
ojcem Judy i jego braci, Juda zaœ by³ ojcem Faresa i Zary
(...), Fares by³ ojcem Ezrona (...) Obed by³ ojcem Jessego,
a Jesse by³ ojcem Dawida, Dawid by³ ojcem Salomona (...)
Mattan zaœ ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, mê¿a Maryi,
z której narodzi³ siê Jezus, zwany Chrystusem (Mat. 1,1).

2. Wiadomo bowiem, ¿e Pan nasz pochodzi z plemienia Ju-
dy, o którym Moj¿esz nic nie powiedzia³, co siê tyczy
kap³anów (Hebr. 7,14). JAHWE Zastêpów sam wybra³ ple-
miê Judy w tym sensie, aby po wcieleniu w Syna Cz³owiecze-
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go w³aœnie z tego plemienia narodziæ siê jako Mesjasz – Jezus
Chrystus. Potwierdza to Pismo:
– Wzgardzi³ namiotem Józefa, a plemienia Efrajma nie wy-
bra³, lecz wybra³ plemiê Judy i górê Syjon, któr¹ mi³uje (Ps.
78,67).
– Do Mnie nale¿y Gilead, do Mnie Menasses, Efraim jest
os³on¹ g³owy Mojej, Juda zaœ ber³em moim (Ps. 108,9).
– Winnic¹ JAHWE Zastêpów jest dom Izraela, a ludzie z Ju-
dy szczepem Jego wybranym (Izaj. 5,7).

3. Wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego i wypuœci siê odroœl z je-
go korzeni i spocznie na niej Duch Pañski, Duch m¹droœci
i rozumu, Duch rady i mêstwa, Duch wiedzy i bojaŸni Pa-
ñskiej (Izaj. 11,1).

4. Œw. Pawe³ w liœcie do Rzymian pisze: Izajasz powiada:
Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma
rz¹dziæ poganami. W Nim poganie pok³adaæ bêd¹ nadziejê
(Rzym. 15,12).

5. Owego dnia to siê stanie – narody bêd¹ szukaæ korzenia
Jessego, który za³opocze jako sztandar. Do Niego przyjd¹ lu-
dy po radê i s³awne bêdzie miejsce Jego pobytu (Izaj. 11,10).

6. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodz¹cym wed³ug cia³a
z rodu Dawida, a ustanowionym wed³ug Ducha ³aski, przez
powstanie z martwych pe³nym mocy Synem Bo¿ym, o Jezu-
sie Chrystusie, Panu naszym (Rzym. 1,1).

7. W Objawieniu œw. Jana, jeden z dwudziestu czterech star-
szych powiedzia³ o Panu Jezusie: Oto zwyciê¿y³ lew z poko-
lenia Judy, Odroœl Dawida, tak ¿e mo¿e otworzyæ Ksiêgê
i zerwaæ siedem jej pieczêci (Obj. 5,5).

8. W tym¿e Objawieniu sam Pan mówi o sobie: Ja Jezus, po-
sy³am mojego anio³a, aby wam zaœwiadczyæ o tym, co siê ty-
czy Koœcio³ów. Jam JEST Odroœl i potomstwo Dawida –
Gwiazda jasna, œwiec¹ca (Obj. 22,16).

9. Arcykap³ani zaœ i uczeni w Piœmie, widz¹c cuda, które czy-
ni³ i dzieci, które wo³a³y w Œwi¹tyni i mówi³y: Hosanna Sy-
nowi Dawidowemu... oburzyli siê i rzekli Mu: Czy s³yszysz,
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co one mówi¹? A Jezus odpowiedzia³: Tak jest! Czy nigdy
nie czytaliœcie? Z ust niemowl¹t i ss¹cych zgotowa³eœ sobie
chwa³ê (Mat. 21,16).

Potwierdza to Psalm: Panie Bo¿e! Jak wspania³e jest Imiê
Twoje na ca³ej Ziemi! Tyœ swój Majestat wyniós³ nad Niebio-
sa. Sprawi³eœ, ¿e usta dzieci i niemowl¹t oddaj¹ Ci chwa³ê na
przekór Twym przeciwnikom, aby poskromiæ wroga i Tego,
który siê mœci (Ps. 8,1). Pan Jezus wyraŸnie podkreœla, ¿e jest
Synem Dawida mówi¹c: Tak jest!... i równoczeœnie, ¿e jest
Panem, naszym Bogiem.

D. JEZUS CHRYSTUS PANEM PANÓW
I KRÓLEM KRÓLÓW

1. Gdy¿ JAHWE, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem pa-
nów, Bogiem wielkim, potê¿nym i strasznym (Pwt. 10,17).

2. Ci bêd¹ walczyæ z Barankiem, lecz Baranek ich zwyciê¿y,
bo jest Panem panów i Królem królów (Obj. 17,14).

3. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imiê: Król
królów i Pan panów (Obj. 19,16).

E. NAJBARDZIEJ WIARYGODNA ZAPOWIED�
PRZYJŒCIA DRUGIEGO MESJASZA,

PRZEZ SAMEGO JEZUSA CHRYSTUSA –
PANA PANÓW, GDY WIADOMO,

¯E CHRYSTUS JEST SYNEM DAWIDA

1. Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zada³ im takie pytanie:
co s¹dzicie o Mesjaszu? Czyim jest Synem? – Odpowiedzieli
Mu: Dawida!... Wtedy rzek³ do nich: Jak¿e wiêc Dawid na-
tchniony przez Ducha nazywa Go Panem, gdy mówi:

Rzek³ Pan panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê Twych wrogów podnó¿kiem pod stopy Twoje.

Je¿eli Dawid nazywa Go Panem, to jak mo¿e byæ jego sy-
nem? I ¿aden z nich nie móg³ Mu odpowiedzieæ. Nikt te¿ od
owego dnia nie odwa¿y³ siê wiêcej Go zapytaæ (Mat. 22,41).
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Pismo wyraŸnie mówi, ¿e Tym, który rzek³: Si¹dŸ „po pra-
wicy” mojej nie mo¿e byæ nikt inny, jak Pan panów. Panem
Dawida jest Ksi¹¿e anielski Narodu ¯ydowskiego – Micha³
(Dan. 10,21; 12,1). Dlatego nikt z faryzeuszy nie móg³ Panu
Jezusowi odpowiedzieæ na te s³owa, poniewa¿ nikomu nawet
na myœl nie przysz³o, ¿e Panem panów jest Jezus, jako Syn
Dawida zrodzony z Maryi – Córki Dawida, której rodowód
przedstawiony zosta³ w Ewangelii wg œw. £ukasza (3,23).

Tak wiêc istniej¹ dwa rodowody Jezusa. Jeden wg Mate-
usza, a drugi wg £ukasza z tym, ¿e rodowód wg Mateusza
jest rodowodem Józefa. Poniewa¿ ludzkoœæ ska¿ona jest grze-
chem, konieczne by³o cudowne przyjœcie Jezusa na œwiat,
a wiêc narodzenie z Dziewicy, z pe³nym pominiêciem mê¿-
czyzny. Zatem zgodnie z logik¹ œw. Józef jest tylko rzeko-
mym ojcem Jezusa. Jest to dzisiaj bardzo istotne, poniewa¿
wg halachy (prawna strona judaizmu) wystarczy mieæ ¿y-
dowsk¹ matkê, aby zostaæ uznanym za ¯yda. Jeœli natomiast
¯ydem jest tylko ojciec, to tradycyjna halacha nie przyznaje
potomstwu takich rodziców statusu ¿ydowskiego, aczkol-
wiek czyni to judaizm reformowany.

Nowy Testament stwierdza w kilku miejscach, ¿e ¯ydom
by³o wiadomo, i¿ Józef nie jest ojcem Jezusa i ¿e wiêkszoœæ
ludzi uwa¿a³a, ¿e Maryja pope³ni³a cudzo³óstwo. Nawet sam
Józef, gdy zauwa¿y³, ¿e jego ma³¿onka bêdzie mia³a dziecko,
zdecydowa³ siê J¹ opuœciæ. Wówczas we œnie ukaza³ mu siê
Anio³, który rzek³: Józefie, synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ do
siebie Maryi, twej ma³¿onki, albowiem z Ducha Œwiêtego
jest to, co siê z Niej poczê³o. Porodzi syna, któremu nadasz
imiê Jezus...

Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, ¿e ewangeliœ-
ci podaj¹ liniê rodow¹ przez Józefa, Jezusowego ojca ziem-
skiego, co by³oby oczywist¹ sprzecznoœci¹, poniewa¿ Mate-
usz (1,16) stwierdza, ¿e ojcem Józefa by³ Jakub, podczas gdy
£ukasz (3,23) mówi nam, ¿e by³ nim Heli. Mo¿liwym do
przyjêcia rozwi¹zaniem tej trudnoœci jest zauwa¿enie, ¿e Ma-
teusz rzeczywiœcie podaje liniê rodow¹ Józefa, podczas gdy
£ukasz przedstawia genealogiê Maryi. Powodem dla którego
Maryja nie jest wymieniona w rodowodzie wg £ukasza jest
fakt, i¿ zosta³a ju¿ wczeœniej nazwana Matk¹ Jezusa.
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Powszechn¹ praktyk¹ ¿ydowskich rodowodów by³o poda-
nie imienia ojca, dziadka, pradziadka itd. £ukasz korzysta
z tego wzoru i nie wymienia imienia Maryi, lecz imiê ojca
prawnego. WyraŸnie jednak zaznacza, ¿e Józef nie jest w rze-
czywistoœci ojcem Jezusa, poniewa¿ Pan Jezus narodzi³ siê
z dziewicy (£uk. 1,34).

Tak wiêc Maryja by³a potomkiem Helego, zaœ Jezus by³
potomkiem Helego ze strony Maryi.

Rozumowanie to jest zgodne z nauk¹ Koœcio³a, który t¹
prawdê t³umaczy jeszcze w inny sposób, ale zmierza do tego
samego stwierdzenia, ¿e ojcem Maryi by³ Heli. Koœció³ na-
ucza: Rodowód Jezusa podany przez £ukasza, jakkolwiek
jest zewnêtrznie rodowodem Józefa, w rzeczywistoœci jednak
jest najprawdopodobniej rodowodem Najœwiêtszej Panny.
Jeœli Maryja nie mia³a braci, a by³a dziedziczk¹, to m¹¿ Jej
Józef wchodzi³ w prawa i przywileje synowskie w stosunku
do Helego, który by³ Jej ojcem (por. Liczb 36,6; I Kron. 2,34;
Ezdr. 2,61).

Celem tych dwóch rodowodów jest ukazanie, ¿e Jezus jest
pod ka¿dym wzglêdem potomkiem Dawida. Przez swego
prawego opiekuna Józefa odziedziczy³ On zgodnie z prawem
liniê królewsk¹, podczas gdy przez sw¹ Matkê by³ potom-
kiem króla Dawida; potomkiem z krwi i koœci. Nic wiêc
dziwnego, ¿e sam Chrystus w wielu miejscach Pisma Œwiête-
go, nazywa siebie Synem Dawida.

2. Tymczasem Jan, skoro us³ysza³ w wiêzieniu o czynach
Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty je-
steœ Tym, który mia³ przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ
(Mat. 11,2)?

Widaæ z tego, ¿e tajemnica Mesjañska dla Jana by³a czê-
œciowo zakryta. Jan wiedzia³ z objawienia, ¿e Jezus jest Me-
sjaszem. Tkwi³ on jednak g³êboko w pojêciach ¿ydowskich
o Mesjaszu – nie bez racji – którzy uwa¿ali, ¿e Mesjasz przyj-
dzie nie wiadomo sk¹d. Mówili miêdzy sob¹ o Chrystusie:
Przecie¿ my wiemy sk¹d On pochodzi, natomiast gdy Me-
sjasz przyjdzie, nikt nie bêdzie wiedzia³, sk¹d jest (Jan 7,27).

Wierzyli te¿, ¿e Mesjasz dopóty bêdzie nieznany, dopóki
nie przyjdzie prorok Eliasz i nie namaœci Go œwiêt¹ oliw¹
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i uroczyœcie nie obwieœci Jego przyjœcia. Nawet sam Mesjasz
przed namaszczeniem, ¿adnej mocy mia³ nie bêdzie. Ponad-
to, przyjœcie Mesjasza mia³o byæ poprzedzone klêskami, któ-
re spaœæ mia³y, jak bicz Bo¿y na ca³y Naród ¯ydowski. Jan
zwraca siê do Jezusa z wyraŸnym zapytaniem i domaga siê
wyjaœnieñ. Jezus sam odpowiedzia³: IdŸcie i oznajmijcie Ja-
nowi to, co s³yszycie i na co patrzycie; niewidomi wzrok od-
zyskuj¹, g³usi s³ysz¹, umarli zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi
siê Ewangeliê. A b³ogos³awieni s¹ ci, którzy siê Mn¹ nie
gorsz¹ (Mat. 11,4).

Jezus nie odpowiada wprost ani „tak”, ani „nie”, lecz nie-
dwuznacznie daje do zrozumienia, ¿e na Nim spe³niaj¹ siê
proroctwa Mesjañskie:

– B¹dŸcie mocni, nie bójcie siê! Oto wasz Bóg! Nadchodzi
pomsta, odp³ata Bo¿a! On sam przychodzi, aby zbawiæ was.
Wtedy przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê
otworz¹ (Izaj. 35,4).

– Izraelu, oczekuj Pana, gdy¿ u Pana jest ³aska i wybawie-
nie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win
jego (Ps. 130,7).

Nie jest Mesjaszem mœcicielem i tym, który odbuduje
królestwo Narodowi Izraelskiemu, którego potêga bêdzie
mia³a zakres œwiatowy, ale Mesjaszem dobroczyñc¹ – cier-
pi¹cym s³ug¹ Pañskim. Zaczyna dzia³alnoœæ Mesjañsk¹ nie
od kary, ale od dobrodziejstw zbawienia. Chrystus mówi sam
o sobie: Jeœli ktoœ us³yszy s³owa moje, ale ich nie zachowa, to
Ja go nie s¹dzê. Nie przyszed³em bowiem po to, aby œwiat
s¹dziæ, ale po to, aby œwiat zbawiæ (Jan 12,47).

F. DALSZE ZAPOWIEDZI PRZYJŒCIA DRUGIEGO
MESJASZA PRZEZ PANA JEZUSA

1. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienu-
jesz tych, którzy pos³ani byli do ciebie. Ile¿ to razy chcia³em
zgromadziæ dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklêta swo-
je pod skrzyd³a, a nie chcieliœcie. Oto wasz dom pusty wam
zostanie. Albowiem, powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie od
tego czasu, a¿ powiecie: b³ogos³awiony (Ten), który przycho-
dzi w imieniu Pañskim (Mat. 23,37).
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2. By³ w jednym mieœcie pewien sêdzia, który Boga siê nie
ba³, i z nikim siê nie liczy³. By³a te¿ w owym mieœcie pewna
wdowa, która go nachodzi³a, mówi¹c: WeŸ mnie w obronê
przed moim wrogiem. I przez d³ugi czas nie chcia³. Potem
zaœ powiedzia³: Chocia¿ Boga siê nie bojê, ani z nikim siê nie
liczê, jednak poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê
j¹ w obronê, by w koñcu nie przysz³a i nie uderzy³a mnie
w twarz. I rzek³ Pan: S³uchajcie, co ten niesprawiedliwy sê-
dzia powiada! A czy Bóg nie weŸmie w obronê swych wybra-
nych, którzy wo³aj¹ do Niego we dnie i w nocy, chocia¿ zwle-
ka w ich sprawie? Powiadam wam, ¿e szybko weŸmie ich
w obronê. Tylko, czy Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na Zie-
mi, gdy przyjdzie (£k. 18,2).

Z pewnoœci¹ Syn Cz³owieczy jest drugim Mesjaszem, dla-
tego nie mo¿e tu byæ mowa o Panu Jezusie – jak by³o to do
tej pory mylnie pojmowane – bo Chrystus wiêcej nie pojawi
siê na Ziemi, jako Syn Cz³owieczy, albowiem Chrystus po-
wstawszy z martwych ju¿ wiêcej nie umiera, œmieræ nad Nim
nie ma w³adzy. Umar³szy bowiem dla grzechu, umar³ tylko
raz (Rzym. 6,8).

Drugie przyjœcie Chrystusa faktycznie nast¹pi, ale w nie-
materialnej rzeczywistoœci w Dniu Pañskim, który objawi
siê w ogniu. Tak wiêc w wersecie tym mowa jest o drugim
Mesjaszu, który podobnie, jak Pan Jezus narodzi siê na Zie-
mi, jako Syn Cz³owieczy i który musi znaleŸæ wiarê na Zie-
mi, aby nie nasta³y czasy „Goga i Magoga”.

G. ZAPOWIED� PRZYJŒCIA DRUGIEGO MESJASZA
PRZEZ ŒW. PAW£A

1. A ¿ebyœcie nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie,
chcia³em wam bracia ods³oniæ t¹ tajemnicê. Zatwardzia³oœæ
na czêœæ Izraela przysz³a do czasu, a¿ poganie wejd¹ w pe³niê
i w ten sposób zbawiony bêdzie ca³y Izrael, jak napisano:
Przyjdzie z Syjonu (lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel
i odwróci bezbo¿noœæ od Jakuba, a to bêdzie Przymierze mo-
je (Jezusa) z nimi, gdy zg³adzê grzechy ich. Co do Ewangelii
s¹ oni (¯ydzi) nieprzyjació³mi ze wzglêdu na wasze (pogan)
dobro. Gdy jednak chodzi o wybranie s¹ oni przedmiotem
mi³oœci, ze wzglêdu na praojców (Rzym. 11,25).
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H. ZAPOWIED� PRZYJŒCIA DRUGIEGO MESJASZA
PRZEZ PROROKÓW

1. Oto Ja poœlê Anio³a Mego (Jan Chrzciciel), który Mi przy-
gotuje drogê przede Mn¹, a potem nagle przyjdzie do swej
Œwi¹tyni JAHWE, którego oczekujecie i Anio³ przymierza
(Micha³), którego pragniecie. Zaiste, On przyjdzie – mówi
JAHWE Zastêpów (Mal. 3,1). O Aniele przymierza mówi
Pan w widzeniu do Daniela: Doprawdy, oznajmiê ci, co jest
zapisane w Ksiêdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by sta³
mê¿nie po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Micha³a, wa-
szego (¯ydów) Ksiêcia anielskiego. A Ja od pierwszego roku
Dariusza Meda, stojê Mu ku pomocy i obronie (Dan. 10,21).

2. W owym czasie wyst¹pi Micha³ – wielki Ksi¹¿e, który jest
opiekunem dzieci twego narodu. Wtedy nastanie okres uci-
sku, jakiego nie by³o odk¹d powsta³y narody, a¿ do chwili
obecnej. W owym czasie wybawiony bêdzie twój naród –
ka¿dy, kto jest zapisany w Ksiêdze ¯ywota (Dan. 12,1).

3. Oto Imiê Pana przychodzi z daleka... (Izaj. 30,27).

4. Bo przyjdzie do Syjonu Odkupiciel i do tych, którzy w Ja-
kubie odwracaj¹ siê od wystêpków (Izaj. 59,20).

A Dawid zadaje sobie pytanie: Kto przyniesie z Syjonu
wybawienie Izraela, gdy Pan odmieni los swego narodu; Ja-
kub siê rozraduje, Izrael siê ucieszy? (Ps. 14,7; 53,7).

I. ZAPOWIED� PRZYJŒCIA PO RAZ DRUGI
ELIASZA, GDY WIADOMO, ¯E PO RAZ PIERWSZY

ELIASZ BY£ PROROKIEM
W STARO¯YTNYM IZRAELU

1. Oto Ja poœlê wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki
i straszny Dzieñ Pana i sk³oni serca ojców ku synom, a serca
synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdê nie ob³o¿y³ Ziemi
przekleñstwem (Mal. 3,23).

Pismo Œwiête wyraŸnie mówi, ¿e przyjœcie Eliasza bêdzie
poprzedza³o drugie przyjœcie Pana w Dniu Pañskim. Dzieñ
Pañski przyjdzie jak z³odziej, w którym Niebo ze œwistem
przeminie, gwiazdy siê w ogniu rozsypi¹, a Ziemia i dzie³a
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na niej sp³on¹ (II Piotra 3,10). Lecz powie kto: A jak zmar-
twychwstaj¹ umarli? W jakim ukazuj¹ siê ciele? O, nie-
m¹dry! przecie¿ to, co siejesz nie o¿yje, je¿eli najpierw nie
obumrze (I Kor. 15,35).

Tak te¿ jest ze zmartwychwstaniem. Zasiewa siê zniszczal-
ne, powstaje zaœ niezniszczalne; sieje siê niechwalebne, po-
wstaje chwalebne; sieje siê s³abe, powstaje mocne.

Zasiewa siê cia³o zmys³owe, powstaje cia³o duchowe.
Je¿eli jest cia³o zmys³owe, powstaje te¿ cia³o duchowe. Tak
te¿ jest napisane: Sta³ siê pierwszy cz³owiek, Adam, istot¹
¿yw¹, a ostatni Adam sta³ siê duchem o¿ywiaj¹cym (I Kor.
15,42). Zapewniam was bracia, ¿e cia³o i krew nie mog¹ po-
si¹œæ Królestwa Bo¿ego i ¿e to, co zniszczalne (cia³o), nie
mo¿e mieæ dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto
og³aszam wam tajemnicê: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszy-
scy bêdziemy odmienieni (w Dniu Pañskim) w jednej chwi-
li, w oka mgnieniu, na dŸwiêk tr¹by ostatecznej, bo tr¹ba za-
brzmi i umarli wzbudzeni zostan¹ jako nie ska¿eni (w posta-
ci ducha), a my zostaniemy przemienieni (w postaæ ducha).
Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne przyodzia³o siê w nie-
zniszczalnoœæ, a to, co œmiertelne, przyodzia³o siê w nie-
œmiertelnoœæ (I Kor. 15,50).

Œmiertelne i ska¿one jest cia³o przez zmys³y i po¿¹dliwo-
œci, które rodz¹ grzech, a grzech powoduje œmieræ. Nieœmier-
telny i nieska¿ony jest duch. Przy zmartwychwstaniu bo-
wiem, zgodnie z tym, co powiedzia³ Pan Jezus, ani nie bêd¹
siê ¿eniæ, ani za m¹¿ wydawaæ, lecz bêd¹ jak anio³owie
w Niebie (Mat. 22,30).

Dzieñ Pañski objawi siê w ogniu. Niech zatem ka¿dy
wie, ¿e Dzieñ Pañski, to dzieñ grozy, jêku i biadania, to
dzieñ utrapienia i s¹du, dzieñ w którym dla wielu nie ma ju¿
ratunku i wybawienia, szczególnie dla tych, którzy nie przy-
jêli jedynej Prawdy mog¹cej ich zbawiæ, a któr¹ jest Jezus
Chrystus. Niech ka¿dy ma na myœli mêkê Pañsk¹, niech pa-
miêta, jak cierpia³ Ten, w którym nie by³o ¿adnej winy,
w którym by³a jedynie niezwyciê¿ona mi³oœæ by ratowaæ
wszystko, nawet to, co targnê³o siê na Majestat Bo¿y zwie-
dzione ideologi¹ z³ego. Niech ka¿dy ma na myœli mêkê Pañ-
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sk¹, bo je¿eli to dzia³o siê z drzewem zielonym, to co dopiero
bêdzie z drzewem suchym (£uk. 23,31).

2. Przez samego Jezusa Chrystusa:
A gdy schodzili z góry (po przemienieniu Pañskim), przeka-
za³ im Jezus, mówi¹c: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu,
a¿ Syn Cz³owieczy zmartwychwstanie. Wtedy zapytali Go
uczniowie: Czemu wiêc uczeni w Piœmie twierdz¹, ¿e naj-
pierw musi przyjœæ Eliasz? A On odpar³: Istotnie, Eliasz
przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, ¿e
Eliasz ju¿ przyszed³ i nie poznali go, ale zrobili z nim co
chcieli. Tak i Syn Cz³owieczy bêdzie od nich cierpia³. Wtedy
zrozumieli uczniowie, ¿e mówi³ do nich o Janie Chrzcicielu
(Mat. 17,9).

Przemienienie Pañskie mia³o miejsce po œmierci Jana
Chrzciciela, co mo¿na ustaliæ po chronologii opisu ¿ycia Pa-
na Jezusa w Ewangeliach. Dlatego Jezus zapytany o przyjœcie
Eliasza odpowiada: Istotnie, Eliasz przyjdzie i wszystko na-
prawi... i zaraz dodaje: Lecz powiadam wam, ¿e Eliasz ju¿
by³ i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli (tzn. zabili
go). Wtedy zrozumieli uczniowie, ¿e mówi³ o Janie Chrzci-
cielu.

Z tego tekstu wynika, ¿e Eliasz by³ na œwiecie dwa razy;
jako prorok w staro¿ytnym Izraelu i jako Jan Chrzciciel, co
potwierdza Pan Jezus, gdy powiedzia³: Je¿eli chcecie, to
przyj¹æ, on jest Eliaszem, który mia³ przyjœæ (Mat. 11,14),
a neguje Jan Chrzciciel (Jan 1,21), oraz, ¿e wyst¹pi po raz
trzeci, jako wys³annik Boga w Czasach Ostatecznych.

J. JEZUS CHRYSTUS OJCIEC – SYN

Bóg jest Duchem (Jan 4,24), a zatem Pan Jezus jako Syn
Cz³owieczy nie móg³ byæ Bogiem w sensie obecnoœci w Nie-
bie; na krótko bowiem uczyniony zosta³ mniejszym od
anio³ów (Hebr. 2,9), ale poczêty zosta³ za spraw¹ Ducha
Œwiêtego, czyli Boga. By³ zatem Synem Bo¿ym; Synem sa-
mego Siebie. Mówi o tym Pismo Œwiête:

1. Anio³ mówi do Maryi: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie
i Moc Najwy¿szego os³oni Ciê (£uk. 1,35).
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2. Maryja znalaz³a siê brzemienn¹ za spraw¹ Ducha Œwiê-
tego (Mat. 1,18).

3. W Jezusie zamieszka³a cieleœnie ca³a Pe³nia Boskoœci i ma-
cie Pe³niê w Nim. On JEST g³ow¹ wszelkiej nadziemskiej
w³adzy i zwierzchnoœci (Kol. 2,9).

Stwierdzenie: „W Jezusie zamieszka³a cieleœnie ca³a
Pe³nia Boskoœci”, oznacza wcielenie Najwy¿szego – JAHWE
Zastêpów w Syna Cz³owieczego, Jezusa Chrystusa poczêtego
cudownie. Powiedzenie zaœ:... „i macie Pe³niê w Nim”, ozna-
cza, ¿e Duch Boga Prawdziwego JEST w Nim.

Rozumowanie to stanie siê bardziej oczywiste, gdy prze-
czytamy list œw. Jakuba, który napisa³ o cz³owieku: Czy
s¹dzicie, i¿ pró¿no Pismo mówi, ¿e Bóg zazdroœnie chce
mieæ tylko dla Siebie ka¿dego ducha, któremu da³ w nas
mieszkanie? (Jakuba 4,5).

„W nas”... tzn. w cia³ach ludzkich, które o¿ywia zamiesz-
ka³y w nich duch, czyni¹c z nas ludzi ¿ywych.

4. Rzek³ Mu Filip: Panie, poka¿ nam Ojca, a wystarczy nam.
Odpowiedzia³ mu Jezus: Tak d³ugo jestem z wami i nie po-
zna³eœ Mnie Filipie? Kto Mnie widzia³, widzia³ Ojca. Jak
mo¿esz mówiæ: Poka¿ nam Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³owa, które do was mówiê nie od
Siebie mówiê, ale Ojciec, który jest we Mnie wykonuje dzie-
³o swoje (Jan 14,8).

5. Mówi³ te¿ Chrystus o Sobie: Ten, kto we Mnie wierzy, wie-
rzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie pos³a³. Kto Mnie
widzi, widzi Tego, który mnie pos³a³ (Jan 12,44).

6. Ten jest antychrystem, kto podaje w w¹tpliwoœæ Ojca i Sy-
na. Kto podaje w w¹tpliwoœæ Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje
Syna, ma i Ojca (I Jana 2,22), bo przecie¿ Ojciec i Syn to Jed-
no; kto widzia³ Syna, widzia³ Ojca (Jan 14,8).

7. £aska, mi³osierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa,
Syna Ojca, niech bêdzie z wami w prawdzie i mi³oœci (II Jana
1,3).

Gdy Jezus Chrystus ¿y³ na Ziemi jako cz³owiek, godnoœæ
Boga piastowa³ Anio³ Przymierza, którego sam Pan Jezus na-
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zywa³ Bogiem. Nie by³ Bogiem „przez Siebie”, ale mu ten
urz¹d powierzono, nazywaj¹c go Ojcem Odwiecznym, Bo-
giem Mocnym: Albowiem dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zo-
sta³ nam dany. Na Jego barkach spoczê³a w³adza. Nazwano
go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Od-
wieczny, Ksi¹¿e Pokoju. Wielkie bêdzie jego panowanie na
tronie Dawida, w pokoju bez granic, które On utwierdzi pra-
wem i sprawiedliwoœci¹. Dokona tego ¿arliwoœæ JAHWE Za-
stêpów (Izaj. 9,5). Powiedzenie: „Dokona tego ¿arliwoœæ JA-
HWE Zastêpów”, oznacza, ¿e JAHWE nad tym czuwa, aby
tak siê sta³o. Boga Prawdziwego, JAHWE Zastêpów nikt nie
mo¿e „nazwaæ” Bogiem, gdy¿ JEST nim od pocz¹tku, od dni
wiecznoœci. Mówi o tym Pismo: A ty Betlejem Efrata, naj-
mniejsze jesteœ wœród okrêgów judzkich; z ciebie mi wyjdzie
Ten, który bêdzie w³adc¹ Izraela, a pochodzenie Jego od
pocz¹tku, od dni wiecznoœci (Mich. 5,1; Mat. 2,6; Jan 7,42).

Wczeœniejsze wersety ustêpu: „Albowiem dzieciê nam siê
narodzi³o, Syn zosta³ nam dany”... œw. Mateusz cytuje w swo-
jej Ewangelii pisz¹c: Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego,
droga morska, Zajordanie i Galilea pogan. Lud, który cho-
dzi³ w ciemnoœci, ujrza³ Œwiat³o wielkie. Nad mieszkañcami
cienistej krainy œmierci Œwiat³o wzesz³o. Oto Jezus pocz¹³
nauczaæ i mówiæ: Nawracajcie siê, albowiem przybli¿y³o siê
Królestwo Niebios (Mat. 4,12).

S³owami Pana Jezusa: Nawracajcie siê, albowiem przy-
bli¿y³o siê Królestwo Niebios (...) œw. Mateusz rozdzieli³
werset (Izaj. 9,1-6) na dwie czêœci. Zatem do s³ów: Nad
mieszkañcami cienistej krainy œmierci Œwiat³o wzesz³o (...)
werset ten odnosi siê do Pana Jezusa, a dalej dotyczy ju¿ ko-
goœ innego. A ¿e tak jest œwiadczy nastêpuj¹cy cz³on cytowa-
nego wersetu: Bo z³amiesz jego ciê¿kie jarzmo i dr¹¿ek na ra-
mieniu jego, prêt jego ciemiêzcy, jak w dniu pora¿ki Madia-
nitów (Izaj. 9,3).

Kto g³ównie spowodowa³ pora¿kê Madianitów? Na to py-
tanie znajdujemy odpowiedŸ w Ks. Sêdziów. Oczywiœcie, ¿e
Anio³ Boga JAHWE, który zwróci³ siê ku Gedeonowi i rzek³
do niego: IdŸ z t¹ si³¹, jak¹ posiadasz, i wybaw Izraela z rêki
Madianitów (...). Poniewa¿ Ja bêdê z tob¹, pobijesz Madiani-
tów jak jednego mê¿a (...). Zbyt liczny jest lud przy tobie,
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abym w jego rêce wyda³ Madianitów, gdy¿ Izrael móg³by
przyw³aszczyæ sobie chwa³ê z pominiêciem Mnie (Sêdz.
6,11–24). Dlatego ka¿e Gedeonowi pomniejszyæ szeregi.
I odesz³o z ludu dwadzieœcia dwa tysi¹ce, a pozosta³o dzie-
siêæ tysiêcy, w ostatecznoœci zaœ trzystu.

Tak wiêc drugi cz³on wersetu (Izaj. 9,1–6) dotyczy Anio³a,
który „z³amie jego ciê¿kie jarzmo” (...) z takim powodze-
niem jak w dniu pora¿ki Madianitów (...). Natomiast pierw-
szy cz³on omawianego wersetu dotyczy Pana Jezusa, który
wyraŸnie stwierdza, ¿e z Jego przyjœciem przybli¿y³o siê
Królestwo Niebieskie, a nie, ¿e ju¿ jest Królestwo Niebie-
skie, co te¿ potwierdza œw. £ukasz w Dziejach Apostolskich,
opisuj¹c wniebowst¹pienie Pana. Zapytali Go uczniowie: Pa-
nie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpo-
wiedzia³ im: Nie wasza to rzecz znaæ czasy i chwile, które Oj-
ciec ustali³ swoj¹ w³adz¹ (Dz. Ap. 1,6).

Królestwo Niebieskie nie mo¿e byæ zbudowane bez inge-
rencji Ducha Œwiêtego, jako niezawodnego czynnika
Wszechwiedzy i Wszechmocy Bo¿ej. Ale ¿eby Duch Prawdy
móg³ przyjœæ, Jezus Chrystus musi odejœæ: Po¿yteczne jest
dla was moje odejœcie, bo je¿eli nie odejdê, Pocieszyciel nie
przyjdzie do was. A je¿eli odejdê poœlê Go do was. On zaœ,
gdy przyjdzie przekona œwiat o grzechu, o sprawiedliwoœci
i o s¹dzie. O grzechu, bo nie wierz¹ we Mnie, o sprawiedli-
woœci, bo idê do Ojca i ju¿ Mnie nie ujrzycie, wreszcie
o s¹dzie, bo w³adca tego œwiata zosta³ os¹dzony. Gdy zaœ
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej Praw-
dy. On nie bêdzie mówi³ od siebie, ale powie wszystko cokol-
wiek us³yszy i oznajmi wam rzeczy przysz³e. On Mnie otoczy
chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam objawi. Wszystko
co ma Ojciec jest moje, dlatego powiedzia³em wam, ¿e z mo-
jego weŸmie i wam objawi (Jan 16,7).

Jezus Chrystus wyraŸnie stwierdza, ¿e wszystko co ma Oj-
ciec jest Jego. A ¿e tak jest Bóg wyró¿nia Syna Cz³owieczego,
który na krótko uczyniony zosta³ mniejszym od anio³ów, na-
zywaj¹c Go Synem Bo¿ym, a wiêc dziedzicem Wszechrzeczy.
Gdy z kolei On przyjdzie na œwiat, jako Syn Cz³owieczy –
drugi Mesjasz, wszystko odziedziczy Pan Jezus. Dlatego mó-
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wi do Pana Jezusa: Ten JEST mój Syn umi³owany, w któ-
rym mam upodobanie.

Jeszcze wczeœniej Pismo stwierdza: Bêdê Mu za Ojca,
a On bêdzie mi za Syna. Pismo wyraŸnie podkreœla, ¿e: Bê-
dê Mu za Ojca, a On bêdzie mi za Syna (...), a stanie siê to do-
piero w wyznaczonym czasie przysz³ym. Pismo nie mówi, ¿e
jestem Jego Ojcem, co oznacza³oby od pocz¹tku. I dalej:
Og³oszê zarz¹dzenie Pana. Rzek³ do Mnie: Synem moim je-
steœ, dziœ Ciê zrodzi³em, a wiêc rzek³ do Tego, który ju¿ ist-
nieje (od pocz¹tku, od dni wiecznoœci; Mich. 5,1), a okreœla
Go jedyne s³owo JEST = JAHWE, który zosta³ nazwany Sy-
nem w okreœlonej chwili, dopiero „dziœ”, który zosta³ „zro-
dzony” a nie „stworzony” (Hebr. 1,5).

Pismo stwierdza: Kiedy wype³ni¹ siê twoje (Dawida) dni
i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzê po tobie
potomka twojego, który wyjdzie z twego ³ona i utwierdzê Je-
go Królestwo. On zbuduje dom Imieniu Memu, a Ja utwier-
dzê tron Jego Królestwa na wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On
bêdzie mi za Syna (II Samuela 7,12).

S³owa te wypowiedziane zosta³y przez Pana do króla Da-
wida, gdy po pokonaniu przez Pana wszystkich jego wrogów,
zamieszka³ Dawid w domu cedrowym. Rzek³ Dawid do pro-
roka Natana: Oto ja mieszkam w pa³acu cedrowym, Arka zaœ
Przymierza Pañskiego pod zas³on¹ namiotu. Natan powie-
dzia³: Uczyñ wszystko, co zamierzasz w sercu swoim, gdy¿
Bóg jest z tob¹. Lecz tej¿e samej nocy Bóg skierowa³ do Na-
tana nastêpuj¹ce s³owa: IdŸ i powiedz mojemu s³udze Dawi-
dowi: Nie ty zbudujesz Mi dom za mieszkanie (I Kron.
17,1).

Na pewno nie uczyni³ te¿ tego Salomon, choæ by³ synem
Dawida i który faktycznie zbudowa³ œwi¹tyniê. Obietnica ta
bowiem dotyczy potomka z rodu Dawida, ale potomka, któ-
ry narodzi siê po œmierci Dawida, dopiero w przysz³oœci:
„Kiedy wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych
przodków, wtedy wzbudzê po tobie potomka twojego (...)”.
Nie mo¿e tu byæ mowa o Salomonie, bo przed œmierci¹ Da-
wida, Salomon ju¿ ¿y³ na Ziemi.

Obietnica ta dana by³a ju¿ wczeœniej Moj¿eszowi i Izraeli-
tom, co czytamy w Ksiêdze Powtórzonego Prawa: Pan, Bóg
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twój wzbudzi ci proroka spoœród braci twoich podobnego do
mnie (Moj¿esza). Jego bêdziesz s³ucha³. W³aœnie o to prosi³eœ
Pana, Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia:
Niech wiêc nie s³ucham g³osu Pana, Boga mojego i niech ju¿
nie widzê tego wielkiego ognia, abym nie umar³. I odrzek³
Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzê im proroka spoœród ich
braci, takiego jak ty i w³o¿ê w Jego usta moje s³owa; bêdzie
im mówi³ wszystko, co rozka¿ê. Jeœli ktoœ nie bêdzie s³ucha³
moich s³ów, które On wypowie w moim imieniu, Ja od niego
za¿¹dam zdania sprawy (Pwt. 18,15).

Œw. Piotr podkreœla, ¿e prorokiem tym JEST Pan Jezus,
gdy w œwi¹tyni Jerozolimskiej powiedzia³: Pokutujcie wiêc
i nawróæcie siê, aby grzechy wasze zosta³y zg³adzone, aby na-
desz³y od Pana dni och³ody, aby te¿ pos³a³ wam zapowiedzia-
nego Mesjasza – Jezusa, którego Niebo musi przyj¹æ, a¿ do
czasu odnowienia Wszechrzeczy, co od wieków zapowiedzia³
Bóg przez usta swoich œwiêtych proroków. Powiedzia³ prze-
cie¿ Moj¿esz: Proroka jak ja, wzbudzi wam Pan, Bóg wasz,
spoœród braci waszych. S³uchajcie Go we wszystkim, co po-
wie. A ka¿dy, kto nie us³ucha tego proroka, zostanie usuniêty
z ludu (Dz. Ap. 3,19). Jeszcze wczeœniej, bo przed œw. Pio-
trem, potwierdzi³ to Pan Jezus, gdy powiedzia³ do ¯ydów:
Nie myœlcie, ¿e Ja was bêdê oskar¿a³ przed Ojcem; oskar¿a
was Moj¿esz w którym wy z³o¿yliœcie nadziejê. Gdybyœcie
bowiem uwierzyli Moj¿eszowi, wierzylibyœcie Mnie. O Mnie
bowiem on napisa³. A jeœli jego Pismom nie wierzycie, jak¿e
uwierzycie moim s³owom (Jan 5,45).

Tak wiêc Tym, który zbuduje dom, bêdzie sam JAHWE
Zastêpów – Jezus, po hebrajsku Jehoszua, co znaczy: JA-
HWE JEST ZBAWIENIEM, który narodzi siê jako poto-
mek Dawida (Syn Dawida; Rzym. 1,3; Obj. 22,16), zaœ tym
do którego odnosz¹ siê s³owa: A Ja utwierdzê tron Jego kró-
lestwa na wieki... jest ktoœ inny. I teraz jasne jest zdanie:
Kiedy wype³ni¹ siê twoje (Dawida) dni i spoczniesz obok
swych przodków, wtedy wzbudzê po tobie potomka twojego,
który wyjdzie z twego ³ona i utwierdzê Jego Królestwo. On
zbuduje dom Imieniu memu, a Ja utwierdzê tron Jego Kró-
lestwa na wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie mi za Sy-
na.
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Królestwo utwierdzone na wieki, czyli na zawsze nie mo¿e
byæ Królestwem z tego œwiata, gdy¿ wszystko tu jest docze-
sne i przemijaj¹ce. Pan Jezus s¹dzony przed Pi³atem wyra-
Ÿnie powiedzia³: Królestwo moje nie jest z tego œwiata (Jan
18,36). Królestwo to zosta³o utwierdzone na wieki z chwil¹
dokonania siê zdarzeñ opisanych w Objawieniu œw. Jana:
I wybuch³a walka w Niebie; Micha³ i anio³owie Jego stoczyli
bój ze smokiem. I walczy³ smok i anio³owie jego, lecz nie
przemóg³ i nie by³o ju¿ dla nich miejsca w Niebie. I zrzucony
zosta³ w¹¿ starodawny, zwany diab³em i szatanem, który zwo-
dzi³ ca³y œwiat. Zrzucony zosta³ na Ziemiê, zrzuceni te¿
z nim zostali anio³owie jego (Obj. 12,7). Nie ma ju¿ w Niebie
tego, który by³ sprawc¹ wszelkiego z³a, a wiêc przeciwnika –
szatana, wynosz¹cego siê ponad wszystko, co siê zwie Bo-
giem, lub jest przedmiotem Boskiej czci (II Tesal. 2,2).

Tak wiêc Tym, który utwierdzi³ tron Pana na wieki jest
Archanio³ Micha³ (KTÓ¯ JAK BÓG). By³ On Anio³em
opiekuñczym narodu ¯ydowskiego (Dan. 10,21; 12,1), dlate-
go w stosunku do ¯ydów tytu³owa³ siê Panem Zastêpów, lub
Bogiem i w³aœnie On, jako Anio³ ukaza³ siê Moj¿eszowi
w krzaku gorej¹cym na Horebie mówi¹c: Jam jest Bóg ojca
twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba (Wyj. 3,1;
3,6). PóŸniej ukazywa³ siê w dalszym ci¹gu Izraelitom na
Horebie, a wyrzucaj¹c szatana z Nieba, utwierdzi³ tron Pana
na wieki, czyli na zawsze. Dlatego radujcie siê Niebiosa i wy,
którzy w nich mieszkacie, lecz biada morzu i Ziemi, bo
zst¹pi³ do was diabe³ pa³aj¹cy wielkim gniewem, bo wie, i¿
czasu ma ma³o (Obj. 12,12).

A sam Pan Jezus ukazuj¹c siê aposto³om, po zmartwych-
wstaniu powiedzia³: Dana mi jest wszelka w³adza w Niebie
i na Ziemi (Mat. 28,18). Dziêki dziedzictwu, zgodnie z pra-
wem w³asnoœæ Ojca przechodzi na Syna, a wiêc na Tego, któ-
ry by³ jej w³aœcicielem ju¿ dawno; od pocz¹tku, od dni
wiecznoœci (Mich. 5,1).

Ojciec JEST w Synu, a Syn w Ojcu, ale i Ojciec by³ Sy-
nem, a Syn Ojcem; zaœ Pan Bóg Wszechmog¹cy nakazuje:
IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego; Ducha Œwiête-
go, który od Ojca i Syna pochodzi (Mat. 28,19).
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K. RZEK£ PAN PANU MEMU:
SI¥D� „PO PRAWICY” MOJEJ, A¯ PO£O¯Ê
NIEPRZYJACIÓ£ TWOICH PODNÓ¯KIEM

POD STOPY TWOJE (PS. 110,1)

1. W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e s³owa: Si¹dŸ „po pra-
wicy” mojej... nie oznaczaj¹: si¹dŸ na miejscu przygotowa-
nym dla ciebie, które znajduje siê po prawej stronie tego,
który wypowiedzia³ te s³owa tak, jak interpretuje to Koœció³.

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... oznacza: zajmij stanowisko
wed³ug prawoœci mojej, po uprzednim przejêciu najwy¿szej
w³adzy w Niebie i jest równoznaczne z prawd¹: ochraniaj,
strze¿, wspomagaj swoj¹ moc¹ tego, po którego „prawicy”
jest ochraniaj¹cy, gdy ochranianemu powierzona jest specjal-
na misja do spe³nienia na Ziemi. Wyjaœnia to Dawid: Pan ciê
strze¿e, Pan cieniem twoim „po prawicy” twojej (Ps. 121,5).
Potwierdza to tak¿e œw. Piotr, gdy przemawia³: Dawid bo-
wiem mówi o Chrystusie (tzn., ¿e mówi to Chrystus):

Mia³em Pana zawsze przed oczami,
gdy¿ jest „po mojej prawicy”,
abym siê nie zachwia³.
Dlatego ucieszy³o siê serce moje,
i rozradowa³ siê mój jêzyk,
tak¿e i cia³o moje spoczywaæ bêdzie w nadziei,
bo nie zostawisz Duszy mojej w otch³ani,
ani nie dasz œwiêtemu Twemu ulec ska¿eniu.
Da³eœ mi poznaæ drogi ¿ycia
i nape³ni³eœ mnie radoœci¹
przed obliczem Twoim.

Nawet sam Koœció³ („Biblia Tysi¹clecia” wydanie III), cy-
tat z Psalmu (16,8):

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwiejê siê, bo On jest „po prawicy" mojej;

komentuje nastêpuj¹co: Obecnoœæ Pana „po prawicy” ozna-
cza skuteczn¹ pomoc, co przeczy komentarzowi Psalmu
(110,1), w którym czytamy: Psalm zapowiada zajêcie za-
szczytnego miejsca po prawicy Ojca przez Chrystusa zmar-
twychwsta³ego.

Bracia, wolno powiedzieæ do was otwarcie, ¿e patriarcha
Dawid umar³ i zosta³ pochowany w grobie, który znajduje
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siê u nas, a¿ po dzieñ dzisiejszy. Wiêc jako prorok, który wie-
dzia³, ¿e Bóg przysi¹g³ mu uroczyœcie, i¿ jego Potomek za-
si¹dzie na Jego tronie (tronie Boga), widzia³ przysz³oœæ
i przepowiedzia³ zmartwychwstanie Chrystusa, ¿e ani nie
pozostanie w otch³ani, ani cia³o Jego nie ulegnie rozk³adowi.
Tego w³aœnie Jezusa wskrzesi³ Bóg, a my wszyscy jesteœmy
tego œwiadkami (Dz. Ap. 2,24–33; Ps. 16,8).

Wróæmy jeszcze do pocz¹tku wersetu: Wiêc jako prorok,
który wiedzia³, ¿e Bóg przysi¹g³ mu uroczyœcie, i¿ jego Poto-
mek zasi¹dzie na Jego tronie... Werset ten mo¿na interpreto-
waæ dwojako, odnosz¹c s³owa: „Na Jego tronie” do tronu Da-
wida, lub do tronu Boga. Ale po przeczytaniu innych werse-
tów Pisma Œwiêtego stwierdzamy z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e s³owa
te odnosz¹ siê do tronu Boga, bo gdyby dotyczy³y tronu Da-
wida, Chrystus nie musia³by umieraæ i zmartwychwstawaæ.

W czasie pobytu Jezusa Chrystusa na Ziemi by³a taka
chwila, w której ¯ydzi, widz¹c cud rozmno¿enia chleba, po-
stanowili obwo³aæ Go królem. Jezus zaœ poznawszy, ¿e zamy-
œlaj¹ przyjœæ, porwaæ Go i obwo³aæ królem, uszed³ na górê
sam jeden; po prostu uciek³ (Jan 6,14). Przez ten fakt nie
mog³y siê spe³niæ niektóre proroctwa, w które wierzyli ¯y-
dzi, a mianowicie, ¿e Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida
i ¿e bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego pa-
nowaniu nie bêdzie koñca (Izaj. 11,1; £uk. 1,32), bo przecie¿
nie o ziemskie królowanie tu chodzi³o. I chocia¿ Ten, który
móg³ Chrystusa od œmierci wybawiæ nie mia³ przyk³adu
w pe³nieniu woli Bo¿ej, to jednak spe³ni³ wiernie ¿yczenie
Bo¿e, bo – powtarzam: nie o ziemskie królowanie tu cho-
dzi³o. Dlatego, gdy Bóg daje Dawidowi obietnicê, i¿ jego Po-
tomek zasi¹dzie na tronie Boga wyraŸnie mówi: Osadzê Go
w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron Jego
bêdzie utwierdzony na wieki (I Kronik 17,14).

St¹d taka wielka radoœæ Dawida po wypowiedzeniu przez
Boga s³ów, i¿ jego Potomek, jako Syn Dawida, tak bardzo zo-
stanie wyró¿niony, bo zasi¹dzie na tronie Boga. Nic wiêc
dziwnego, ¿e w Objawieniu œw. Jana sam Pan Jezus mówi:
Zwyciêzcy dam zasi¹œæ ze Mn¹ na moim tronie, jak i ja zwy-
ciê¿y³em i zasiad³em z mym Ojcem na Jego tronie (Obj.
3,21).
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Tron Boski Pan Jezus najpierw nazywa „moim tronem”,
a nastêpnie „Jego tronem”, czyli tronem Boga. Jest to konse-
kwencja wczeœniejszej wypowiedzi Pana Jezusa, który
w Ewangelii œw. Jana stwierdza: Wszystko, co ma Ojciec jest
moje... (Jan 16,15), o czym by³a ju¿ mowa w rozdziale „JE-
ZUS CHRYSTUS OJCIEC – SYN”.

Z pewnoœci¹ drogi Czytelniku, po przeczytaniu Ewangelii
wg Mateusza, Marka i £ukasza stwierdzisz, ¿e s¹ one nieco
odmienne od Ewangelii wg œw. Jana, który by³ przecie¿ na-
ocznym uczniem Pana Jezusa i który z tego powodu nie
móg³ siê myliæ. Trzy pierwsze Ewangelie s¹ Ewangeliami
synoptycznymi, podobnymi do siebie pod wzglêdem doboru
opisywanych wydarzeñ i formy literackiej.

Powodem tego jest to, ¿e Ewangelie wg Mateusza, Marka
i £ukasza opisuj¹ to, co naprawdê wydarzy³o siê na Ziemi,
je¿eli chodzi o osobê Pana Jezusa. Natomiast Ewangelia wg.
œw. Jana jest Ewangeli¹, która opisuje wra¿enia Pana Jezusa
nie z punktu widzenia cz³owieka, lecz z punktu widzenia Pa-
na Jezusa bêd¹cego ju¿ w Niebie, a to ju¿ jest zasadnicz¹ ró¿-
nic¹. Ale o tym, drogi Czytelniku dowiesz siê po przeczyta-
niu dalszych rozdzia³ów mojej ksi¹¿ki.

2. Psalm 110 w dalszej swojej czêœci mówi: JAHWE „po pra-
wicy” Twojej zatrze królów w dniu swego gniewu (...). A za-
tem teraz JAHWE jest wsparciem Tego, który go przedtem
ochrania³, Tego, który z kolei ma wa¿n¹ misjê do spe³nienia
na Ziemi, jako drugi Mesjasz. Aby spe³ni³y siê s³owa Psal-
mu: JAHWE „po prawicy” Twojej (...), Bóg wywy¿szy³ Pana
Jezusa wzbudzaj¹c Go z martwych i stawiaj¹c „po prawicy”
mocy Swojej, a jeszcze wiêcej ponad to, bo wszystko podda³
pod stopy Jego, aby na Imiê Jezusa Chrystusa zgina³o siê
wszelkie kolano na Niebie i na Ziemi i pod Ziemi¹ i aby
wszelki jêzyk wyznawa³, ¿e Jezus Chrystus JEST Panem, ku
chwale Boga Ojca (Fil. 2,9). Aby spe³ni³y siê s³owa: JAHWE
„po prawicy” Twojej (...) z kolei Bóg – Micha³, którego na-
zwano Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, bo przecie¿
by³ Panu Jezusowi za Ojca, a On by³ Mu za syna, zwraca siê
do Pana Jezusa: Si¹dŸ „po prawicy” mojej, a¿ po³o¿ê nie-
przyjació³ Twoich podnó¿kiem pod stopy Twoje (...) czego
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nie trzeba dok³adnie t³umaczyæ, gdy¿ najlepiej oddaje to list
do Hebrajczyków (Hebr. 1,5; 10,12), oraz cytat z Dziejów
Apostolskich; Wyniesiony „na prawicê” Boga, otrzyma³ od
Ojca obietnicê Ducha Œwiêtego i zes³a³ Go, jak to sami wi-
dzicie i s³yszycie, bo Dawid nie wst¹pi³ do Nieba, a jednak
powiada:

Rzek³ Pan do Pana mego:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich
podnó¿kiem pod stopy Twoje.

Niech wiêc ca³y dom Izraela wie z niewzruszon¹ pewno-
œci¹, ¿e Tego Jezusa, którego wyœcie ukrzy¿owali, uczyni³
Bóg i Panem i Mesjaszem (Dz. Ap. 2,33–36).

A co siê tyczy Ojcostwa, to Pan Jezus wyraŸnie powiedzia³
o Ojcu Prawdziwym: Nigdy nie s³yszeliœcie, ani Jego g³osu,
ani nie widzieliœcie Jego postaci (Jan 5,37), gdy tymczasem
Ten, którego nazwano Przedziwnym Doradc¹, Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym, Ksiêciem Pokoju i na którego
barkach spoczê³a w³adza, po przejêciu najwy¿szej w³adzy
w Niebie (Izaj. 9,5) powiedzia³ g³osem, który aposto³owie
wyraŸnie s³yszeli: Ten jest mój Syn umi³owany, w który mam
upodobanie (Mat. 3,16; Mar. 1,9; £uk. 3,21). Tym sposobem
spe³ni³y siê s³owa: Ty jesteœ moim Synem, Jam Ciê dziœ zro-
dzi³ (...), a wiêc powiedzia³ do Tego, który ju¿ istnia³ od pra-
wieków, od dni wiecznoœci (Mich. 5,1). I znowu: Ja bêdê Mu
za Ojca, a On bêdzie mi za Syna (Hebr. 1,5).

Tak wiêc Ten, którego nazwano Ojcem Odwiecznym nie
mówi: Jestem Jego Ojcem (...), ale: Bêdê Mu za Ojca, a On
bêdzie mi za Syna (lub, jak t³umacz¹ bibliœci: Bêdê Mu Oj-
cem, a On bêdzie mi Synem), ale tylko na zasadzie umowy.

Œwiadczy to o tym, ¿e obaj zmienili siê rolami; pierwszy
przyj¹³ tytu³ Syna, rodz¹c siê na Ziemi jako Syn Cz³owieczy,
a drugi przyj¹³ tytu³ Ojca po przejêciu najwy¿szej w³adzy
w Niebie wed³ug prawdy: Si¹dŸ „po prawicy” mojej (...),
oraz: Panuj wœród nieprzyjació³ swoich (...), jako ¿e szatan
by³ jeszcze w Niebie (Ps. 110,1).

Po wykonaniu siê Pisma (Zach. 12,9; Jan 19,30; 19,32)
w³adza ta z powrotem oddana zosta³a Panu Jezusowi, dlatego
Pan ukazuj¹c siê uczniom po zmartwychwstaniu, jeszcze
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przed chwalebnym wst¹pieniem do Nieba, powiedzia³ do
nich: Dana mi jest wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat.
28,18) i z kolei On zasiad³ „po prawicy” Boga (Ps. 110,5;
Hebr. 10,12). St¹d s³owa: JAHWE „po prawicy” Twojej.

A ka¿dy, kto jest cz³owiekiem dobrej woli, niech powtarza
razem z dwudziestoma czterema starszymi: Dziêkujemy Ci,
Panie Bo¿e Wszechmog¹cy, który JEST-eœ, który by³eœ, ¿e
przej¹³eœ potê¿n¹ Tw¹ w³adzê i zacz¹³eœ panowaæ. I popad³y
w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorza³ i nasta³ czas
s¹du nad umar³ymi i oddawanie zap³aty s³ugom Twoim; pro-
rokom i œwiêtym i tym, którzy siê boj¹ Twojego Imienia:
ma³ym i wielkim i aby wytraciæ tych, którzy niszcz¹ Ziemiê
(Obj. 11,17). Dzieci Izraela, wróæcie do Tego, od którego tak
bardzo siê oddaliliœcie. Nie zwlekajcie, obierzcie ¿ycie.

19 lipca 1985 r.
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II. KORAN JAKO WYJAŒNIENIE

WSZYSTKICH RZECZY
*

1. WSTÊP

Bóg móg³ was wszystkich po³¹czyæ pod jedn¹ religiê, lecz On
chcia³ doœwiadczyæ, czy bêdziecie pos³uszni ró¿nym Jego
przykazaniom. Starajcie siê wszyscy dobrze czyniæ, bo wszy-
scy powrócicie do Niego, a On uka¿e b³êdy wasze (5,48;
V,48). Dlatego: Królestwo Niebieskie podobne jest do kwa-
su, który zaczyni³a niewiasta w trzech miarach m¹ki, a¿
wszystko siê zakwasi³o (Mat. 13,33).

Judaizm, chrzeœcijañstwo i islam ³¹czy wzajemny charak-
ter; s¹ religiami objawionymi z Nieba. Muzu³manie wierz¹
w Allaha. Allah nie jest imieniem w³asnym, ale arabsk¹
nazw¹ Boga. Wszystkie te religie s¹ tak objawione, ¿e w ¿ad-
nej z nich nie ma tajemnic; wszystko jest racjonalne, jasne
i konkretne. Jeœli s¹ niejasnoœci, to tylko z b³êdnej interpre-
tacji tych Pism, co jest efektem subiektywnej oceny i ob³udy
w stosunku do Boga. Ob³uda ta wynika zawsze z oceny
„wed³ug siebie”, nigdy nie ods³ania prawdy o Bogu, ale zaw-
sze j¹ fa³szuje.

Bóg JEST takim jakim JEST, a nie takim jakim widz¹ Go
s¹dz¹cy subiektywnie. Ka¿dy despota widzi Boga jako de-

* Interpretacja na podstawie przek³adu z jêzyka arabskiego na jêzyk polski JA-
NA MURZY TARAK BUCZACKIEGO, WARSZAWA – 1858 r. Nak³adem Alek-
sandra Nowoleckiego oraz na podstawie przek³adu JÓZEFA BIELAWSKIEGO,
WARSZAWA – 1986, Pañstwowy Instytut Wydawniczy.

Dla rozró¿nienia wydañ Koranu wprowadzi³em ró¿n¹ numeracjê sur, na które
powo³ujê siê w niniejszym opracowaniu.

Sury Koranu wydanego w 1858 r. numerowane s¹ cyframi arabskimi, zaœ sury
Koranu wydanego w 1986 r. numerowane s¹ cyframi rzymskimi. Wersety bez
wzglêdu na wydanie numerowane s¹ identycznie – cyframi arabskimi.



spotê, niedostêpnego i bezwzglêdnego, a cz³owiek ³agodny
i ¿yczliwy widzi Go jako Istotê mi³uj¹c¹ i pe³n¹ mi³osierdzia,
pokoju i harmonii.

Na przestrzeni wieków dokonano wiele zbrodni w Imiê
Boga, w Imiê Tego Boga, który powiedzia³: Nie zabijaj! Pa-
miêtne s¹ do dziœ perfidne s³owa: „Gott mit uns”... i fina³,
który sam mówi za siebie. Dokonano te¿ wiele z³ego w Imiê
Tego Boga, który powiedzia³: Bêdziesz mi³owa³ bliŸniego
swego jak siebie samego. Biada œwiatu z powodu zgorszeñ!
Wprawdzie zgorszenia na œwiat musia³y przyjœæ, lecz biada
ludziom, przez których zgorszenia przysz³y (Mat. 18,7).

B³êdna interpretacja Pisma Œwiêtego jest tak¿e efektem
przesadnej gorliwoœci w stosunku do wszystkiego, co œwiête.
To w³aœnie przesadna gorliwoœæ spowodowa³a to, ¿e kieruj¹c
siê fa³szywym szacunkiem do Boga, nie wymawiano Jego
imienia JAHWE, uznaj¹c Je za zbyt œwiête i zast¹piono Je
s³owem „Adonai” (Pan). W ten sposób sfa³szowano Pismo
Œwiête odnosz¹c wszystko do Pana, gdy tymczasem jest ich
dwóch: JAHWE, czyli Bóg Prawdziwy i Pan, czyli Ksi¹¿e
anielski Narodu ¯ydowskiego – Micha³. Nic te¿ dziwnego,
¿e Bóg mówi do Muhammada: ¯ydzi czêœæ pisma sfa³szowa-
li, a czêœæ ukrywaj¹. Ty nie przestaniesz g³osiæ ich zdrady, bo
j¹ prawie wszyscy pope³nili, lecz miej dla nich pob³a¿anie
(5,16; V,13).

Jak nierozwa¿nie mo¿na sfa³szowaæ Pismo Œwiête œwiad-
czy nastêpuj¹cy cytat, który w oryginale brzmi:

Rzek³ JAHWE Panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy ” Mojej...

Ten sam cytat po sfa³szowaniu przedstawia siê nastêpuj¹co:

Rzek³ Pan panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy ” Mojej...

Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, ale nie to jest spraw¹ niniejszego
opracowania. Dlatego te¿ ¿ydowski przes¹d, który kaza³
uwa¿aæ Imiê Bo¿e za zbyt Œwiête, aby Je wymawiaæ, nie po-
winien ju¿ d³u¿ej dominowaæ w ¿adnym przek³adzie biblij-
nym.

Podobnie 159 werset 4 sury Koranu, przez fa³szywe pojê-
cie Boga, co jest efektem nieznajomoœci przez Muzu³manów
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Starego i Nowego Testamentu mimo, ¿e razem z Koranem
tworz¹ integraln¹ ca³oœæ, nie pozwoli³ na jej poprawn¹ inter-
pretacjê, gdy tymczasem wszystko jest racjonalne, jasne
i konkretne, co zosta³o udowodnione w rozdziale „BÓG
I JEZUS”.

Dar poprawnej interpretacji Pisma Œwiêtego posiadaj¹
tylko nieliczni, a niezg³êbione tajemnice mo¿e wyjawiæ tylko
Mesjasz. Dobrze o tym wiedzia³a Samarytanka, gdy rozma-
wiaj¹c przy studni z Panem Jezusem powiedzia³a: Wiem, ¿e
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyj-
dzie, objawi nam wszystko. Powiedzia³ do niej Pan Jezus: Je-
stem Nim Ja, który z tob¹ mówiê (Jan 4,25).

Pan Jezus, nauczaj¹c jako pierwszy Mesjasz, nie móg³
wszystkiego wyjawiæ, a to z ró¿nych powodów. Jednym
z nich by³o to, ¿e najprawdziwsza Prawda, nawet w oczach
Jego uczniów by³aby nie do przyjêcia. Dlatego powiedzia³:
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieœæ nie
mo¿ecie (Jan 16,12).

T¹ Prawdê mo¿e tylko wyjawiæ drugi Mesjasz, który
w Piœmie Œwiêtym jest wielokrotnie zapowiadany. Zawsze
œwiadectwo drugiego o jakimœ jest pe³niejsze i wiarygodniej-
sze, dlatego Pan Jezus do wyjawienia tej Prawdy upowa¿ni³
kogoœ innego, gdy powiedzia³: Gdy zaœ przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do ca³ej Prawdy, bo nie bêdzie mó-
wi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us³yszy i oznaj-
mi wam rzeczy przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿
z mojego weŸmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec jest
Moje. Dlatego powiedzia³em wam, ¿e z mojego weŸmie
i wam objawi (Jan 16,13).

Chrzeœcijañstwo w stosunku do judaizmu odnosi siê jako
dope³nienie i przewy¿szenie.

Gdy chrzeœcijañstwo jest dope³nieniem, a zarazem prze-
wy¿szeniem judaizmu, to islam w stosunku do chrzeœcijañ-
stwa jest tylko wyjaœnieniem, a nigdy jego przewy¿szeniem,
jako ¿e Krzy¿ Chrystusowy nie utraci³ i nigdy nie utraci mo-
cy. Zadaniem Koranu jest wyjawiæ tajemnice, które nie mo-
g³y byæ wyjawione przez Nowy Testament, z racji nie do-
pe³nionego czasu, którego dope³nienie zwi¹zane jest z poja-
wieniem siê na Ziemi konkretnych ludzi. Zadaniem tych lu-
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dzi jest zapewniæ Chrystusowemu pos³annictwu ci¹g³oœæ
i to¿samoœæ wœród zmieniaj¹cych siê warunków burzliwych
dziejów ludzkoœci, bo gdy Chrystus z³o¿y³ raz na zawsze
jedn¹ ofiarê za grzechy, usiad³ „po prawicy” Bo¿ej i oczekuje
teraz, a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni bêd¹ podnó¿kiem pod
stopy Jego (Hebr. 10,12).

Koran, jako trzecie objawione S³owo Bo¿e, skierowany
zosta³ do Arabów, pobratymców ¯ydów, z tego samego ojca
Abrahama, lecz z innej matki, któr¹ by³a Hagar. Wed³ug
przepowiedni Pisma Arabowie maj¹ przysporzyæ wiele
k³opotów swoim pobratymcom (Rodz. 16,12). Jest rzecz¹ nie
do pomyœlenia, aby Arabów – jako dzieci Abrahama upoœle-
dziæ, nie daj¹c im w³asnego Pisma Œwiêtego, skoro Pismo
Œwiête otrzymali nawet niepotomkowie Abrahama, a wiêc
narody ca³ego œwiata, dziêki pos³annictwu Pana Jezusa.
W Koranie czytamy:

Bóg! Nie ma Boga, jak tylko On
– ¯yj¹cy, Istniej¹cy.
On tobie (Muhammadowi) zes³a³ Ksiêgê z prawd¹,
stwierdzaj¹c prawdziwoœæ
tego, co ju¿ by³o przed ni¹.
On zes³a³ niegdyœ Torê i Ewangeliê,
jako drogê prost¹ dla ludzi
i On zes³a³ rozró¿nienie (3,2; III,2).

Oni mówi¹:
„B¹dŸcie wyznawcami judaizmu lub chrzeœcijañstwa
a znajdziecie siê na drodze prostej”.
Powiedz:
„Wcale nie!
IdŸcie za religi¹ Abrahama
prawdziwie wierz¹cego – hanifa.
On przecie¿ nie by³ z liczby ba³wochwalców!”
Powiedzcie:
„My wierzymy w Boga
i w to, co wam zosta³o zes³ane
i w to, co zosta³o zes³ane
Abrahamowi, Izmaelowi i Izaakowi,
Jakubowi i pokoleniom;
i w to, co zosta³o dane prorokom
od ich Pana.
My nie robimy ¿adnej ró¿nicy miêdzy nimi,
i poddajemy siê Jemu ca³kowicie” (2,129; II,135).
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Powiedz:
„Wierzymy w Boga
i w to, co nam zes³a³,
i w to, co zosta³o zes³ane
Abrahamowi, Izmaelowi,
Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom;
i w to, co zosta³o dane Moj¿eszowi,
Jezusowi i prorokom
– od ich Pana.
My nie robimy rozró¿nienia miêdzy ¿adnym z nich
i jesteœmy Jemu ca³kowicie poddani” (3,78; III,84).

My pos³aliœmy ich œladami
Jezusa, Syna Maryi,
potwierdzaj¹cego prawdziwoœæ tego,
co by³o przed Nim w Torze;
i Jemu daliœmy Ewangeliê,
w której jest przewodnictwo i œwiat³o,
bêd¹cej potwierdzeniem tego,
co by³o przed ni¹,
i jako przewodnictwo i napomnienie
dla ludzi bogobojnych (5,50; V,46).

Z tekstów tych wynika, ¿e wszystkie Ksiêgi zarówno Stare-
go, jak i Nowego Testamentu s¹ prawdziwe i musz¹ byæ ak-
ceptowane przez muzu³manów. Pierwszeñstwo nale¿y siê
Ewangelii „w której jest przewodnictwo i œwiat³o, bêd¹cej
potwierdzeniem tego, co by³o przed ni¹, i jako przewodnic-
two i napomnienie dla ludzi bogobojnych”. Dlatego ka¿dy
muzu³manin powinien wiedzieæ, ¿e dobrze interpretowaæ
Koran mo¿na tylko wtedy, gdy dok³adnie pozna siê treœæ Sta-
rego i Nowego Testamentu. Z kolei wszyscy ¯ydzi i chrzeœci-
janie powinni wiedzieæ, ¿e poprawna interpretacja Starego
i Nowego Testamentu jest tylko wtedy, gdy nie koliduje z po-
prawn¹ interpretacj¹ Koranu.

Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na zdania: „my nie robimy
¿adnej ró¿nicy miêdzy nimi”... oraz: „my nie robimy rozró¿-
nienia miêdzy ¿adnym z nich”. Zdania te wyraŸnie mówi¹
o dwóch, miêdzy którymi wierni nie powinni robiæ „¿adnej
ró¿nicy”, ale powinni poddawaæ siê „Jemu ca³kowicie”, Je-
mu tzn. Bogu Prawdziwemu. Jest to konsekwencja tego, ¿e
Pismo Œwiête mówi o dwóch Bogach, o czym czêœciowo by³a
ju¿ mowa i bêdzie w dalszych rozdzia³ach.
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Koran stwierdza:

Bóg zawar³ przymierze z synami Izraela
i wy³oniliœmy spoœród nich
dwunastu przywódców.
I powiedzia³ Bóg:
„Zaprawdê, Ja jestem z wami!
Jeœli bêdziecie odprawiaæ modlitwê,
jeœli bêdziecie dawaæ ja³mu¿nê,
jeœli bêdziecie wierzyæ w moich pos³añców
i jeœli bêdziecie ich wspomagaæ
i jeœli dacie Bogu piêkn¹ po¿yczkê
– to, z pewnoœci¹, Ja odpuszczê wam, wasze z³e czyny
i wprowadzê was do ogrodów,
gdzie w dole p³yn¹ strumyki!
A ktokolwiek spoœród was
bêdzie potem niewierny,
ten zab³¹dzi³ daleko z równej drogi!”
Za to, ¿e oni naruszyli swoje przymierze
My ich przeklêliœmy
i uczyniliœmy ich serca zatwardzia³ymi.
Oni wypaczaj¹ sens s³ów
i zapominaj¹ czêœæ tego,
co im zosta³o przypomniane.
Ty nieustannie odkrywaæ bêdziesz
zdradê z ich strony,
z wyj¹tkiem nielicznych spoœród nich.
Lecz odpuœæ im i przebacz! (5,16; V,12).

Ty z pewnoœci¹ siê przekonasz,
¿e ludzie najbardziej zawziêci
w swej wrogoœci
wobec tych, którzy uwierzyli
– to ¯ydzi i ba³wochwalcy
i z pewnoœci¹ siê przekonasz,
¿e najbli¿si przez swoj¹ przyjaŸñ
tym, którzy uwierzyli
s¹ ci, którzy mówi¹:
„My jesteœmy chrzeœcijanami!” (5,85; V,82).

Z wersetów tych jasno wynika, ¿e najbli¿ej prawdy, czyli naj-
bli¿ej „tym, którzy uwierzyli” s¹ chrzeœcijanie. Natomiast
¯ydzi, z racji tego, ¿e odrzucili Pana Jezusa, traktowani s¹ na
równi z ba³wochwalcami i dlatego nie maj¹ ju¿ nic do powie-
dzenia. Lecz nale¿y im „odpuœciæ i przebaczyæ” i zawróciæ
z b³êdnej drogi, na któr¹ weszli.
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Jeszcze za ¿ycia na Ziemi, przepe³niony mi³oœci¹ Pan Je-
zus grozi³ Narodowi ¯ydowskiemu. GroŸby te mia³y przy-
ci¹gn¹æ ¯ydów do Niego, a umieraj¹c na krzy¿u przebaczy³
im i jeszcze o przebaczenie prosi³ Ojca, gdy powiedzia³: Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹!

Chrystus grozi³ ¯ydom, bo przecie¿:
Mi³oœæ jest utrapieniem, gdy bez wzajemnoœci,
Dlatego mi³oœæ ¿¹da w tej kwestii jednoœci.

Od momentu œmierci Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania
od³¹czy³ siê Koœció³ pierwotny, z powodu wyznania swej
wiary w Jezusa Chrystusa. Od³¹czenie to by³o koniecznoœci¹,
czymœ, czego nie powinno byæ, lecz co musia³o siê staæ, po-
niewa¿ by³a to konieczna droga prowadz¹ca do przekrocze-
nia granic narodu wybranego i otwarcia siê na ca³¹ ludzkoœæ.
Jednak¿e to od³¹czenie nie mo¿e byæ powodem do napasto-
wania ¯ydów ze strony chrzeœcijan, ani ze strony islamu,
dlatego Bóg, za poœrednictwem Gabriela powiedzia³ do Mu-
hammada:

Ty nieustannie odkrywaæ bêdziesz
zdradê z ich strony,
z wyj¹tkiem nielicznych spoœród nich.
Lecz odpuœæ im i przebacz!

W jednym z wersetów Koranu Muhammad postawi³ ¯ydom
i chrzeœcijanom nastêpuj¹ce pytanie:

„Czy wy bêdziecie z nami dyskutowaæ
o Bogu,
który jest naszym Panem i waszym Panem?
Do nas nale¿¹ nasze czyny,
a do was nale¿¹ wasze czyny (2,133; II,139).

Ale skoro Stary i Nowy Testament, oraz Koran mówi¹ o jed-
nej prawdzie, to dla jej zg³êbienia nale¿y przeprowadziæ
wspólne dyskusje miêdzy judaistami, chrzeœcijanami i mu-
zu³manami. Dlatego w Koranie czytamy:

A kto jest bardziej niesprawiedliwy
ani¿eli ten, kto ukrywa
œwiadectwo otrzymane od Boga? (2,133; II,140).

Zatem ka¿dy, kto pojmie tajemnicê Ksi¹g Œwiêtych, jest zo-
bowi¹zany j¹ ujawniæ. Temu s³u¿y poprzednie opracowanie
w oparciu o Stary i Nowy Testament, które zawarte jest
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w „CZASACH OSTATECZNYCH” i „CHRONOLOGII
PRAWDY NA PODSTAWIE OBJAWIEÑ I PISMA”, oraz
niniejsze, którego podstaw¹ jest Koran.

2. „ZRODZENI” I „STWORZENI”
(Na podstawie objawienia i Pisma)

A. Cz³owiek jest istot¹ sk³adaj¹c¹ siê z ducha i cia³a. Ludzie
¿yj¹cy na Ziemi s¹ istotami „zrodzonymi” i „stworzonymi”.
„Zrodzony” jest ten, którego duch istnia³ ju¿ w Niebie,
przed narodzeniem jako anio³, a obecnie na Ziemi zamiesz-
kuje w ciele cz³owieka, zaœ „stworzony” jest ten, którego
duch jeszcze nie istnia³, a zosta³ poczêty w chwili poczêcia
p³odu w ³onie matki.

Ludzie „zrodzeni” dziel¹ siê na ludzi Bo¿ych i antychry-
stów. Aby odró¿niæ jednych od drugich najlepiej pos³u¿yæ
siê wskazówk¹ œw. Jana, który napisa³: Po tym poznacie du-
cha Bo¿ego; ka¿dy duch, który uzna, ¿e Jezus Chrystus przy-
szed³ w ciele jest z Boga; ka¿dy zaœ duch, który nie uznaje, ¿e
Jezus Chrystus przyszed³ w ciele nie jest z Boga. Jest to duch
antychrysta, który – jak s³yszeliœcie – nadchodzi i teraz ju¿
jest na œwiecie (I Jana 4,2). Dzieci, ostatnia to ju¿ godzina.
A s³yszeliœcie, ¿e ma przyjœæ antychryst, bo oto teraz poja-
wi³o siê wielu antychrystów. Wyszli oni z nas, lecz nie byli
z nas, bo gdyby byli naszego Ducha pozostaliby z nami, a to
siê sta³o po to, aby wysz³o na jaw, ¿e nie wszyscy s¹ naszego
Ducha (I Jana 2,18).

Liczba ludzi Bo¿ych jest œciœle okreœlona i zapisana
w Ksiêdze ¯ywota; albowiem tych, których przedtem zna³
przeznaczy³ na to, aby siê stali podobnymi do obrazu Syna
jego, a On (Chrystus) ¿eby by³ pierworodnym miêdzy wielu
braæmi (Rzym. 8,29). W Nim wybra³ bowiem nas przed
za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci i nieskalani przed ob-
liczem Jego (Efez. 1,4).

S³owa: „Albowiem tych, których przedtem zna³”... daj¹
do zrozumienia, ¿e istoty te znane by³y Bogu ju¿ „przedtem”
– przed za³o¿eniem œwiata. A ¿e maj¹ oni udzia³ w ¿yciu na
Ziemi, najlepiej œwiadcz¹ s³owa napisane przez œw. Paw³a:
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Wzywam Ewodiê i wzywam Syntychê, aby by³y jednomyœlne
w Panu. Tak¿e proszê i ciebie wierny towarzyszu, pomagaj
im, bo one razem ze mn¹ trudzi³y siê dla Ewangelii wraz
z  Klemensem  i  pozosta³ymi  wspó³pracownikami,  których
imiona s¹ w Ksiêdze ¯ywota (Filip. 4,3).

O takich ludziach powiedzia³ Pan: Gdybyœcie byli ze
œwiata, œwiat mi³owa³by, co jest jego; ¿e jednak ze œwiata nie
jesteœcie, ale Ja was wybra³em ze œwiata, dlatego was œwiat
nienawidzi (Jan 15,19). Ja da³em im s³owo Twoje (Ojca),
a œwiat ich znienawidzi³, poniewa¿ nie s¹ ze œwiata, jak Ja nie
jestem ze œwiata (Jan 17,14; 17,16).

Skoro zaœ dzieci maj¹ udzia³ we krwi i w ciele, wiêc i On
(Jezus), tak¿e bez ¿adnej ró¿nicy sta³ siê ich uczestnikiem,
aby przez œmieræ zniszczyæ tego, który mia³ w³adzê nad
œmierci¹, tj. diab³a (Hebr. 2,14).

Niepodwa¿alnym przyk³adem cz³owieka „zrodzonego”
JEST Jezus Chrystus, jako JAHWE Zastêpów, nastêpnie Jan
Chrzciciel i Micha³, jako Anio³ Przymierza. Prorok Mala-
chiasz, w jednym ze swoich proroctw zwiastuj¹cych narodze-
nie Boga JAHWE cytuje nastêpuj¹ce, Jego s³owa: Oto Ja po-
œlê Anio³a mego, który Mi przygotuje drogê przede Mn¹,
potem nagle przyjdzie do swej œwi¹tyni JAHWE, którego
oczekujecie i Anio³ Przymierza (Micha³), którego pragnie-
cie. Zaiste On przyjdzie, mówi JAHWE Zastêpów (Mal. 3,1).
¯e Anio³em tym, do którego odnosz¹ siê s³owa: Oto Ja poœlê
Anio³a mego... jest Jan Chrzciciel, œwiadczy sam Pan Jezus
mówi¹c: To jest Ten, o którym napisano: Oto Ja posy³am
pos³añca mego przed Tob¹, który przygotuje drogê Twoj¹
przed Tob¹ (Mat. 11,10; £uk. 7,27).

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na zdanie: „Oto Ja
poœlê Anio³a mego, który Mi przygotuje drogê przede
Mn¹”..., oraz: „Oto Ja posy³am pos³añca mego przed
Tob¹”... Najpierw mówi: „przede Mn¹”... a nastêpnie:
„przed Tob¹”...

Powodem tego jest to, ¿e przed narodzeniem siê Boga JA-
HWE na Ziemi, jako pierwszego Mesjasza, ktoœ musia³ zaj¹æ
Jego tron w Niebie. Tym „kimœ” by³ Archanio³ Micha³,
o czym bêdzie jeszcze mowa... To w³aœnie On, ale na wyraŸne
polecenie Boga JAHWE pos³a³ obiecanego Anio³a; st¹d
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bior¹ siê dwie formy wypowiedzi: „przede Mn¹”... i: „przed
Tob¹”...

O tym, ¿e Anio³em pos³anym „przed Tob¹” (Chrystusem)
jest Jan Chrzciciel, œwiadczy sam Jan o sobie: Ja nie jestem
Mesjaszem, lecz zosta³em pos³any przed Nim (Jan 3,28). Po-
dobnie œw. Marek daje wyraŸnie do zrozumienia, ¿e pocho-
dzenie Jana Chrzciciela jest z Nieba, pisz¹c: Pocz¹tek Ewan-
gelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, jak napisano u pro-
roka:

Oto posy³am Anio³a mego przed Tob¹,
który przygotuje drogê Twoj¹.
G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Gotujcie drogê Pañsk¹,
prostujcie œcie¿ki Jego!

Na pustyni wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ chrzest upamiêta-
nia na odpuszczenie grzechów (Mar. 1,1).

Powiedzia³ te¿ Pan Jezus o Janie Chrzcicielu: Zaprawdê,
powiadam wam: Nie powsta³ z tych, którzy z niewiast siê
rodz¹ wiêkszy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Króle-
stwie Niebieskim, wiêkszy jest ni¿ On (Mat. 11,11).

„Nie powsta³ z tych, którzy z niewiast siê rodz¹”... mowa
tu jest o „stworzonych”, bo Jezus Chrystus jako „zrodzony”
wiêkszy jest ni¿ Jan Chrzciciel, wed³ug s³ów Jana: Ja was
chrzczê wod¹ ku upamiêtaniu, ale Ten, który po mnie idzie
mocniejszy JEST ni¿ ja. Jemu nie jestem godzien i sanda³ów
nosiæ; On was chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem
(Mat. 3,11; Mar. 1,7).

Powiedzenie: „Nie powsta³ z tych, którzy z niewiast siê
rodz¹ wiêkszy od Jana Chrzciciela”... oznacza, ¿e wiêkszy
jest On od ka¿dego „stworzonego”, zaœ s³owa: „ale najmniej-
szy w Królestwie Niebieskim wiêkszy jest ni¿ On”... œwiad-
cz¹ o tym, ¿e ka¿dy mieszkaniec Nieba wiêkszy jest od
cz³owieka niezale¿nie, czy jest on „zrodzony”, czy „stworzo-
ny”. Tak¿e i Pan Jezus jako „zrodzony”, na krótko uczynio-
ny zosta³ mniejszym od anio³ów (Hebr. 2,9) mimo, ¿e On na
pocz¹tku ugruntowa³ Ziemiê i Niebiosa s¹ dzie³em r¹k Jego,
mimo, ¿e przez Niego i dla Niego wszystko (Hebr. 2,10).

Skoro znana jest liczba ludzi Bo¿ych, znana jest te¿ liczba
antychrystów, jako ¿e ³¹czna ich suma stanowi³a liczbê anio-
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³ów ¿yj¹cych w Niebie. Nie okreœlona jest natomiast liczba
ludzi „stworzonych”, ale obecnie jest ona du¿o wiêksza od
liczby antychrystów. Spoœród ludzi „stworzonych” zostan¹
wybrani najgodniejsi, czyli „wierni” (Obj. 17,14), a reszta,
razem z antychrystami pójdzie na zatracenie. W objawieniu
przedstawione mi to by³o nastêpuj¹cymi s³owami: Wszelkie
stworzenie przesiane bêdzie przez „sito”. To, co przeleci ule-
gnie zatraceniu, a to, co zostanie na „sicie” bêdzie zbawione.
Odczu³em, ¿e czasy ca³kowicie siê dope³ni¹, wtedy, gdy licz-
ba ludzi pozosta³ych na „sicie” zrówna siê z liczb¹ antychry-
stów, ale w podœwiadomoœci nie by³em tego pewny.

Co do „stworzonych” znane s¹ s³owa Pana Jezusa, ¿e: Sy-
nowie tego œwiata s¹ przebieglejsi w rodzaju swoim od synów
œwiat³oœci (£uk. 16,8).

Sprawa ludzi „zrodzonych”, w sk³ad których wchodz¹ lu-
dzie Bo¿y i antychryœci, przedstawia siê nastêpuj¹co; gdy
wykryto niegodziwoœci u szatana, Niebo zosta³o sk³ócone.
Niebiañski pokój i ³ad zamieni³ siê w chaos. Prawo zosta³o
naruszone. Trzecia czêœæ anio³ów odmówi³a pos³uszeñstwa
Bogu i stanê³a po stronie szatana. W wiêkszoœci byli to ge-
niusze – uzurpatorzy. Wówczas Bóg powiedzia³: Uczyñmy
cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam, czyli Niebianom
(Rodz. 1,26). Jacy zatem byli anio³owie, widzimy to na przy-
k³adzie ludzi.

Wed³ug woli Boga, ka¿dy mieszkaniec Nieba, czyli ka¿dy
duch mia³ zamieszkaæ w ciele ludzkim i ¿yæ na Ziemi jako
cz³owiek. Poniewa¿ cia³o ludzkie ska¿one jest zmys³ami,
s³aboœciami i po¿¹dliwoœciami, ¿ycie na Ziemi mia³o byæ
sprawdzianem dla ka¿dej istoty niebiañskiej w myœl zasady,
¿e: cia³o ludzkie obna¿a wartoœæ ducha. Stworzony zosta³
pierwszy cz³owiek z prochu ziemi i Bóg go o¿ywi³. Wszyscy
„oddali pok³on” temu stworzeniu, za wyj¹tkiem szatana i je-
go anio³ów. Sta³o siê oczywiste, ¿e szatan dobrowolnie nie
opuœci Nieba, a jako ten, który zrówna³ siê z Bogiem, mia³
wp³yw na bieg wydarzeñ w Niebie i na Ziemi.

Sceny niepos³uszeñstwa szatana wobec Boga, Koran opi-
suje nastêpuj¹cymi s³owami:

My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny, z ukszta³towanego mu³u.
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A d¿inny stworzyliœmy wczeœniej
z ognia pal¹cego.
I oto powiedzia³ twój Pan do anio³ów:
„Ja stwarzam cz³owieka
z suchej gliny, z uformowanego mu³u.
A kiedy go ukszta³tujê harmonijnie
i tchnê w niego z Mojego ducha,
to padnijcie przed nim wybijaj¹c pok³ony!”
I pok³onili siê anio³owie wszyscy razem
z wyj¹tkiem Iblisa;
on odmówi³ przy³¹czenia siê do tych,
którzy wybijaj¹ pok³ony.
Powiedzia³ Pan:
„O Iblisie!
Có¿ z tob¹, ¿e nie jesteœ z tymi,
którzy wybijaj¹ pok³ony?”
On odpowiedzia³:
„Ja nie bêdê wybija³ pok³onów
przed cz³owiekiem, którego stworzy³eœ
z suchej gliny, z uformowanego mu³u”
Powiedzia³:
„WychodŸ wiêc st¹d!
Jesteœ przeklêty!
I, zaprawdê przekleñstwo nad tob¹
a¿ do Dnia S¹du.” On odpowiedzia³:
„Panie mój!
Udziel mi zw³oki do Dnia,
Kiedy ludzie bêd¹ wskrzeszeni.”
Powiedzia³:
„B¹dŸ wiêc wœród tych,
którym dano oczekiwaæ,
a¿ do Dnia Czasu oznaczonego.”
On powiedzia³:
„Panie mój!
Za to, ¿e sprowadzi³eœ mnie z drogi
ja bêdê im upiêksza³ to, co jest na Ziemi,
i z pewnoœci¹ wszystkich sprowadzê z drogi
z wyj¹tkiem tych spoœród Twoich s³ug,
którzy s¹ szczerze oddani.”
Powiedzia³ Pan:
„To jest dla Mnie droga prosta!
Oto moi s³udzy!
Ty nie masz nad nimi ¿adnej w³adzy
oprócz tych, spoœród b³¹dz¹cych,
którzy pójd¹ za tob¹” (15,26; 17,63; XV,26; XVII,61).
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Czêstym motywem pojawiaj¹cym siê w Koranie s¹ s³owa:
„Znowu wrócicie do Boga”... co sugeruje, ¿e istoty ludzkie
wróc¹ z powrotem tam, sk¹d wysz³y.

Nikt nie wst¹pi³ do Nieba nie bêd¹c tam wczeœniej;
Jedna prawda o drugiej œwiadczy równoczeœnie,
Wiêc dlatego, gdy by³ ktoœ w Niebie, choæ stworzony,
¯yj¹c teraz na Ziemi jest tylko „zrodzony”;
Zaœ „stworzony” poczêty w chwili, gdy Bóg stwarza...
Kolej¹ rzeczy wszystko raz tylko siê zdarza.

B. Kiedy po stronie Boga zdecydowanie stan¹³ Archanio³
Micha³, sytuacja w Niebie uleg³a radykalnej zmianie. Nie-
przyjaciele Boga stali siê nieprzyjació³mi Micha³a. Maj¹c
wiernego sprzymierzeñca – Anio³a Przymierza (Mal. 3,1),
JAHWE Zastêpów powiedzia³, zwracaj¹c siê do Micha³a:

Si¹dŸ „po prawicy” Mojej
a¿ po³o¿ê twych wrogów jako podnó¿ek pod stopy Twoje!
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich...

oraz dalej Pismo mówi:
Przysi¹g³ Pan i nie po¿a³uje:
Tyœ kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka...

(Tyœ Bogiem, bo porz¹dek Melchizedeka jest nastêpuj¹cy;
Melchizedek, jako Kap³an Boga Najwy¿szego, a nad nim
Bóg).

S³owa: „Panuj wœród nieprzyjació³ swoich”... oznaczaj¹,
¿e œw. Micha³, jako Bóg panowa³ w sk³óconym Niebie
w obecnoœci szatana, który, maj¹c wsparcie licznej rzeszy
anio³ów, móg³ wp³ywaæ na bieg wydarzeñ w Niebie i na Zie-
mi wed³ug w³asnej woli. A jak szatan wp³ywa³ na bieg wyda-
rzeñ, najlepiej oddaje scena upadku pierwszych ludzi w raju,
oraz s³owa przytoczone przez œw. Mateusza opisuj¹ce kusze-
nie Pana Jezusa przez szatana: Wtedy Duch (Bóg jest Du-
chem) zaprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony
przez diab³a (Mat. 4,1).

Przekazanie tronu Boga Najwy¿szego Micha³owi przez
JAHWE Zastêpów nast¹pi³o w czasie przypadaj¹cym na
pierwszy rok panowania Dariusza Meda wed³ug proroctwa
Daniela: Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie pomóc przeciw
nim (jako ¿e by³o ich jeszcze dwóch oprócz szatana) z wy-
j¹tkiem Ksiêcia Micha³a. A Ja od pierwszego roku Dariusza
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Meda jestem mu ku pomocy i obronie (Dan. 10,21) wed³ug
s³ów: Si¹dŸ „po prawicy” mojej, a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ two-
ich podnó¿kiem pod stopy twoje (Ps. 110,1).

Równoczeœnie w³adza nad œwiatem poddana zosta³a szata-
nowi, co stwierdzamy, czytaj¹c Ewangeliê œw. £ukasza, kiedy
szatan kusz¹c Pana Jezusa pokazuje Mu królestwa ca³ego
œwiata mówi¹c: Tobie dam potêgê i wspania³oœci tego wszyst-
kiego, bo mnie s¹ poddane i mogê je odst¹piæ komu zechcê
(...). Jeœli wiêc Ty oddasz mi pok³on, wszystko to twoim bê-
dzie (£uk. 4,5).

Szatana, Bóg JAHWE musia³ zwyciê¿yæ jako cz³owiek;
Twoje potê¿ne ber³o niech JAHWE poœle z Syjonu (...), co
mia³o byæ pretekstem do wydania szatanowi otwartej wojny
i wyrzucenia go z Nieba. Dlatego Pismo mówi: Micha³
i anio³owie jego mieli walczyæ ze smokiem. I wyst¹pi³ do
walki smok i anio³owie jego, lecz nie przemóg³ i ju¿ siê miej-
sce dla nich w Niebie nie znalaz³o (Obj. 12,7).

„I wyst¹pi³” (...) atak rozpocz¹³ szatan podejmuj¹c ostat-
ni¹, rozpaczliw¹ próbê, gdy zda³ sobie sprawê z nadcho-
dz¹cej klêski. I str¹cony zosta³ wielki smok, w¹¿ starodawny,
zwany diab³em i szatanem, zwodz¹cy ca³¹ zamieszka³¹ Zie-
miê, zosta³ str¹cony na Ziemiê, a z nim str¹ceni zostali
anio³owie jego (Obj. 12,9).

Szatan z Nieba str¹cony zosta³ w okresie przypadaj¹cym
na 33 rok licz¹c od chwili narodzin Pana Jezusa. Potwier-
dzaj¹ to s³owa Pana Jezusa: Teraz odbywa siê s¹d nad tym
œwiatem, teraz w³adca tego œwiata zostanie precz wyrzucony
(Jan 12,31) i dalej: Bo w³adca tego œwiata zosta³ os¹dzony
(Jan 16,11), oraz: Widzia³em szatana spadaj¹cego jak b³yska-
wica z Nieba (£uk. 10,18).

S³owo: „Teraz” (...) okreœla czas triumfalnego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy, a s³owa: „Bo w³adca tego œwiata, zosta³
os¹dzony” (...) okreœlaj¹ czas po ostatniej wieczerzy, a przed
pojmaniem Pana Jezusa. Str¹cenie szatana i jego anio³ów po-
twierdza tak¿e Juda, aposto³ s³owami: Pragnê zaœ, ¿ebyœcie
przypomnieli sobie, choæ raz na zawsze wszystko ju¿ wiecie,
¿e Pan wprawdzie wybawi³ naród z Egiptu (Wyj. 23,20;
Liczb 20,15; Sêdz. 2,1; Dz. Ap. 7,36; Wyj. 7,3; 14,19), ale na-
stêpnie wytraci³ tych, którzy nie uwierzyli (Liczb 14,11;
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14,32). Anio³ów zaœ tych, którzy nie zachowali swojej godno-
œci, ale opuœcili w³asne mieszkanie, spêtanych wiekuistymi
wiêzami trzyma w ciemnoœciach na s¹d wielkiego dnia (Judy
1,5). ¯e str¹cenie szatana i zbuntowanych anio³ów jest fak-
tem dokonanym potwierdza œw. Piotr s³owami: Bóg bowiem
nie oszczêdzi³ anio³ów, którzy zgrzeszyli, lecz str¹ciwszy do
otch³ani, umieœci³ ich w mrocznych lochach, aby byli zacho-
wani na s¹d (II Piotra 2,4).

Fakt str¹cenia szatana z Nieba znany by³ zatem ju¿ œw.
Piotrowi, który omawiany list napisa³ w I wieku po narodze-
niu Chrystusa. Cytat ten niezbicie podwa¿a twierdzenie nie-
których egzegetów niechrzeœcijañskich np. Œwiadków JE-
HOWY, którzy nauczaj¹, ¿e szatan z Nieba str¹cony zosta³ na
pocz¹tku XX wieku. Gdyby tak by³o, to wówczas Pan Jezus,
po zmartwychwstaniu nie powiedzia³by: Dana mi jest wszel-
ka w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat. 28,18). Pan Jezus s³owa
te wypowiedzia³ po zmartwychwstaniu przypadaj¹cym na 33
rok po Jego narodzeniu. Gdyby szatan by³ jeszcze w Niebie,
to Pan Jezus nie móg³by powiedzieæ: Dana mi jest wszelka
w³adza w Niebie (...), poniewa¿ – jak powszechnie wszystkim
wiadomo – szatan, po zbuntowaniu trzeciej czêœci anio³ów
nie uznawa³ w³adzy Boga. Ma³o tego; wywy¿sza³ siê ponad
wszystko, co siê zwie Bogiem, lub jest przedmiotem Boskiej
czci (II Tesal. 2,4).

Tak¿e Koœció³ b³êdnie naucza, ¿e szatan z Nieba str¹cony
zosta³ jeszcze przed za³o¿eniem œwiata, powo³uj¹c siê na
Ksiêgê Rodzaju, w której czytamy, ¿e szatan skusi³ Ewê
i Adama. By³o to w Raju, a Raj by³ przecie¿ na Ziemi. Skoro
szatan znalaz³ siê w Raju, na Ziemi, wiêc musia³ byæ wcze-
œniej wyrzucony z Nieba.

Temu sposobowi rozumowania przeczy Ksiêga Hioba,
w której czytamy: Zdarzy³o siê pewnego dnia, gdy synowie
Bo¿y udali siê, aby stan¹æ przed JAHWE, ¿e i szatan te¿ po-
szed³ z nimi. I rzek³ Bóg do szatana: Sk¹d przychodzisz?
Szatan odrzek³ Panu: Przemierza³em Ziemiê i wêdrowa³em
po niej (Hiob 1,6).

Pismo wyraŸnie mówi, ¿e szatan „po przemierzaniu Ziemi
i wêdrowaniu po niej” uda³ siê, aby „stan¹æ przed JAHWE”.
Jest oczywistym, ¿e stan¹æ móg³ tylko przed tronem Boga,
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a tron Boga znajduje siê jedynie w Niebie. Cytat ten potwier-
dza niezbicie, ¿e szatan móg³ opuszczaæ Niebo i ponownie do
niego wracaæ. Dzia³o siê to niezale¿nie od woli Boga, dlatego
Bóg pyta: Sk¹d przychodzisz? I otrzymuje odpowiedŸ: Prze-
mierza³em Ziemiê i wêdrowa³em po niej.

Dlaczego mog³o siê to dziaæ niezale¿nie od woli Boga?
£atwo to zrozumiemy, jeœli uœwiadamiamy sobie to, ¿e JE-
ST-estwo Bo¿e jest samo z Siebie, jako absolutne Jedno, lecz
od chwili stwarzania to absolutne Jedno uleg³o hierarchicz-
nemu podzia³owi w wyniku czego Bóg zosta³ G³ow¹ Ko-
œcio³a, który by³ Cia³em Jego – Pe³ni¹ Tego, który sam
wszystko we wszystkim wype³nia. Stworzeni zaœ anio³owie
stali siê moc¹ Bo¿¹, któr¹ Bóg dysponowa³ wed³ug w³asnego
uznania. Podlegali oni równie¿ hierarchicznemu po-
dzia³owi; mieli ró¿ne prawa i obowi¹zki. I chocia¿ wszystko
zosta³o hierarchicznie podzielone, to jednak w dalszym
ci¹gu stanowi³o Jedno, ale ju¿ jako Pe³niê Tego, który sam
wszystko we wszystkim wype³nia³.

O stworzonych anio³ach Pismo mówi:

Anio³ów swoich czyni On (Bóg) wichrami,
A s³ugi swoje p³omieniami ognia (Hebr. 1,7).

Porównanie anio³ów do wichrów i ognia oznacza, ¿e obda-
rzeni oni byli moc¹, która to wed³ug pierwotnych za³o¿eñ
mia³a byæ wykorzystana w s³u¿bie u Boga. Nic te¿ dziwnego,
¿e szatan po zbuntowaniu trzeciej czêœci anio³ów wyzwoli³ t¹
moc dla siebie. Moc ta z powodzeniem pozwala³a mu na to,
aby przeciwstawiæ siê woli Bo¿ej; d¹¿y³ nawet do zrównania
siê z Najwy¿szym. Razem ze zbuntowanymi anio³ami utwo-
rzy³ opozycjê, której potêga tkwi³a w liczebnoœci i jednomy-
œlnoœci. Szatan móg³ zatem bez ¿adnych przeszkód opuœciæ
Niebo i „wêdrowaæ po Ziemi” i z powrotem wracaæ do Nie-
ba. Dysponowa³ przecie¿ trzeci¹ czêœci¹ mocy Bo¿ej, której
Bóg Prawdziwy ju¿ nie kontrolowa³ z powodu niepos³uszeñ-
stwa zbuntowanych anio³ów.

Gdyby faktycznie szatan i jego anio³owie byli wyrzuceni
z Nieba przed za³o¿eniem œwiata, to Pan Jezus nie móg³by
wypowiedzieæ s³ów: Powiadam wam: Wielu przyjdzie ze
Wschodu i Zachodu i zasi¹d¹ do sto³u z Abrahamem, Izaa-
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kiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa
zaœ bêd¹ wyrzuceni do ciemnoœci na zewn¹trz; tam bêdzie
p³acz i zgrzytanie zêbów (Mat. 8,11).

Kiedy Pan Jezus wypowiada³ te s³owa, „synowie Króle-
stwa” (szatan i jego anio³owie) byli jeszcze w Niebie. Wyrzu-
ceni mieli byæ dopiero w czasie póŸniejszym, po spe³nieniu
siê proroctwa: Ber³o mocy Twojej (Micha³a) poœle JAHWE
z Syjonu (Ps. 110,2) zwyciê¿aj¹c szatana na krzy¿u, co mia³o
byæ pretekstem do wypowiedzenia szatanowi wojny i wyrzu-
cenia go z Nieba.

Wed³ug S³ownika „Biblii Tysi¹clecia”, wydanie III – Sy-
jon by³ pierwotnie zamkiem w Jerozolimie. Po przeniesieniu
tam Arki Przymierza, czczono Syjon jako górê œwiêt¹ –
mieszkanie Bo¿e. Z czasem rozci¹gniêto tê nazwê na ca³¹ gó-
rê, a nawet na miasto Jerozolimê, st¹d w sk³ad Syjonu wcho-
dzi równie¿ Golgota, jako wzgórek w Jerozolimie – miejsce
mêki Pañskiej na krzy¿u. Jest zatem prawd¹ niepodwa¿aln¹,
¿e Pan Jezus, jako Syn Cz³owieczy musia³ zwyciê¿yæ szatana
na Syjonie, konkretnie na krzy¿u, który by³ wkopany na
wzgórzu Jerozolimskim. A zwyciê¿aj¹c szatana na krzy¿u
musia³ siê narodziæ na Ziemi jako cz³owiek, st¹d s³owa:
Ber³o mocy Twojej poœle JAHWE z Syjonu, mówi¹c: Panuj
wœród nieprzyjació³ swoich...

Koœció³ nauczaj¹c o tym, ¿e szatan zrzucony zosta³ z Nie-
ba przed za³o¿eniem œwiata, powo³uje siê jeszcze na dwie
Ksiêgi: Izajasza i Ezechiela.

Izajasz: O jak¿e spad³eœ z Nieba, ty gwiazdo jasna, synu
jutrzenki! Powalony jesteœ na Ziemiê, pogromco narodów!
A przecie¿ to ty mawia³eœ w sercu swoim: Wst¹piê na niebio-
sa, swój tron wyniosê ponad gwiazdy Bo¿e i zasi¹dê na górze
narad, na najdalszej pó³nocy. Wst¹piê na szczyty ob³oków,
zrównam siê z Najwy¿szym. A oto str¹cony jesteœ do krainy
umar³ych, na samo dno przepaœci (Izaj. 14,12). Koœció³ na-
ucza, ¿e prorok wymienia tu imiê szatana: „Lucyfer”; syn
poranka, albo „nios¹cy œwiat³o”, przedstawia jego pychê
i niezmierzone ambicje.

Ezechiel: Synu cz³owieczy, podnieœ lament, zanuæ pieœñ
¿a³obn¹ nad królem Tyru i powiedz: Tak mówi Wszechmoc-
ny Pan: Ty, który by³eœ odbiciem doskona³oœci, pe³nym
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m¹droœci i skoñczonego piêkna; by³eœ w Edenie, ogrodzie
Bo¿ym, wszystkie drogie kamienie okryciem twoim by³y;
karned, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin
i szmaragd; ze z³ota zrobione by³y twoje bêbenki, a twoje
ozdoby zrobiono w dniu, gdy zosta³eœ stworzony. Obok che-
ruba, który broni³ wstêpu postawi³em ciê; by³eœ na œwiêtej
górze Bo¿ej, przechadza³eœ siê poœród kamieni ognistych.
Nienaganny by³eœ w postêpowaniu swoim od dnia, gdy zo-
sta³eœ stworzony, a¿ dot¹d, by³eœ doskona³y na drogach swo-
ich, gdy odkryto u ciebie niegodziwoœæ. Przy rozleg³ym two-
im handlu nape³ni³eœ swoje wnêtrze gwa³tem i zgrzeszy³eœ.
Wtedy to wypêdzi³em ciê z góry Bo¿ej, a cherub, który bro-
ni³ wstêpu wygubi³ ciê spoœród kamieni ognistych. Twoje
serce by³o wynios³e z powodu twojej piêknoœci. Zniweczy³eœ
swoj¹ m¹droœæ skutkiem swej œwietnoœci. Zrzuci³em ciê na
Ziemiê; postawi³em ciê przed królami, aby siê z ciebie na-
igrywali. Zbezczeœci³eœ moj¹ œwi¹tyniê z powodu mnóstwa
swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wy-
wiod³em z ciebie ogieñ i ten ciê strawi³; obróci³em ciê w po-
pió³ na Ziemi, na oczach wszystkich, którzy ciê widzieli.
Wszyscy, którzy ciê znali poœród ludów, zdumieli siê nad
tob¹; sta³eœ siê odstraszaj¹cym przyk³adem, przepad³eœ na
wieki (Ezech. 28,12).

Koœció³ naucza, ¿e symbolik¹ t¹ wyra¿one zosta³y przy-
mioty szatana: piêknoœæ, m¹droœæ, potêga. By³ on dosko-
na³ym stworzeniem; có¿ jednak z tego skoro zamieszka³a
w nim nieprawoœæ. By³ przecie¿ jednym z najwiêkszych che-
rubów przed tronem Bo¿ym. Pycha i bunt, najdoskonalszego
z anio³ów uczyni³y z niego szatana. Inni anio³owie, którzy
towarzyszyli mu w zuchwalstwie podzielili jego los. Szatan
nie tylko str¹cony zosta³ z niebios, ma byæ tak¿e zniszczony,
a pañstwo jego – zburzone.

Zdarzenia opisane w tych Ksiêgach podane s¹ w czasie
przesz³ym, ju¿ dokonanym, co by wskazywa³o na to, ¿e sza-
tan – w czasie, kiedy prorocy wypowiadali te s³owa – by³ ju¿
wyrzucony z Nieba. Wróæmy jednak do pocz¹tku cytowane-
go wersetu wed³ug Izajasza. Czytamy tam: Zaiste JAHWE
zlituje siê nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich
na w³asnej ziemi. Wtedy przy³¹czy siê do nich obcy przybysz
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i przystanie do domu Jakuba. I wezm¹ ich ludy i przypro-
wadz¹ ich na ich miejsce, a dom Izraelski bêdzie nimi w³ada³
w ziemi JAHWE jako niewolnikami i niewolnicami. I bêd¹
mieli w niewoli tych u których byli w niewoli i bêd¹ pano-
waæ nad swoimi ciemiêzcami. I stanie siê w owym dniu, gdy
JAHWE da ci wypoczynek po twoim znoju i udrêce i po ciê-
¿kiej niewoli w któr¹ popad³eœ, ¿e zanucisz tê szydercz¹ pie-
œñ o królu babiloñskim i powiesz tak: Wykoñczy³ siê cie-
miêzca, skoñczy³o siê panowanie! Pan z³ama³ laskê bezbo-
¿nych, ber³o tyranów (...). O jak¿e spad³eœ z Nieba, ty gwiaz-
do jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteœ na Ziemiê, po-
gromco narodów! A przecie¿ to ty mawia³eœ w sercu swoim:
Wst¹piê na niebiosa, swój tron wyniosê ponad gwiazdy Bo¿e
i zasi¹dê na górze narad (...) zrównam siê z Najwy¿szym (...).

Pismo wyraŸnie mówi, ¿e ta pieœñ szydercza obowi¹zy-
wa³a bêdzie dopiero w dalekiej przysz³oœci, dopiero wtedy,
„gdy JAHWE da Izraelowi odpoczynek po jego znoju i udrê-
ce i po ciê¿kiej niewoli” (...). W owym dniu, który dopiero
nastanie „zanucisz tê szydercz¹ pieœñ”.

Izajasz pisz¹c ten werset przepowiada³ wyrzucenie szatana
z Nieba, który faktycznie zosta³ z niego wyrzucony w 33 ro-
ku po narodzeniu Jezusa Chrystusa, co zosta³o udowodnione
ju¿ wczeœniej.

Wielki bój pomiêdzy Bogiem a szatanem, dobrem a z³em
doszed³ do szczytu w chwili œmierci Pana Jezusa na Krzy¿u.
Tylko wymowa krzy¿a mog³a ukazaæ prawdziw¹ naturê Boga,
któr¹ krótko mo¿na okreœliæ jako – potêga mi³oœci. Tylko
przez œmieræ krzy¿ow¹ Syna Bo¿ego ludzie i upad³e œwiaty
mog¹ poj¹æ prawdziw¹ naturê buntu przeciwko Bogu. Bun-
townik od pocz¹tku by³ k³amc¹, zabójc¹, morderc¹ i inspira-
torem wszelkiego z³a. Na domiar z³ego, szatan mia³ jeszcze
w³adzê nad œmierci¹ (Hebr. 2,14). Ale „Twoje potê¿ne ber³o”
pos³a³ Pan z Syjonu, dlatego Pismo stwierdza: Oni (Micha³
i anio³owie) zwyciê¿yli go (szatana) przez krew Baranka
i dziêki s³owu swego œwiadectwa, bo nie umi³owali dusz swo-
ich tak, by je raczej obraæ ni¿ œmieræ (skoro wiadomo, ¿e
tym, który mia³ w³adzê nad œmierci¹ by³ szatan). Dlatego ra-
dujcie siê niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada
morzu i Ziemi, bo zst¹pi³ do was diabe³ pa³aj¹cy wielkim
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gniewem, bo wie i¿ czasu ma niewiele (Obj. 12,11). Prawda
ta ma jeszcze drugie swoje oblicze.

C. Czytaj¹c Nowy Testament ³atwo mo¿na stwierdziæ, ¿e raz
Bóg jest „po prawicy” Pana Jezusa, a innym razem Pan Jezus
jest „po prawicy” Boga. O tym, ¿e Bóg by³ „po prawicy” Pa-
na Jezusa œwiadczy nastêpuj¹cy werset z Dziejów Apostol-
skich, gdzie czytamy:

Dawid bowiem mówi o Chrystusie (tzn. ¿e mówi to Chry-
stus):

Mia³em zawsze Pana przed oczami,
Gdy¿ jest „po mojej prawicy”, abym siê nie zachwia³;
Przeto rozweseli³o siê serce moje i rozradowa³ siê jêzyk mój,
A nadto cia³o moje spoczywaæ bêdzie w nadziei,
Bo nie zostawisz duszy mojej w otch³ani
I nie dopuœcisz, aby Œwiêty Twój ogl¹da³ ska¿enie.
Da³eœ mi poznaæ drogi ¿ywota,
I nape³ni³eœ mnie b³ogoœci¹ przez obecnoœæ twoj¹ (Dz. Ap. 2,25).

Jest to konsekwencja 16 Psalmu Dawida, z tym, ¿e w Psalmie
tym jest nieco inne zakoñczenie, a mianowicie:

Dasz mi poznaæ drogê ¿ycia,
Obfitoœæ radoœci w obliczu twoim;
Rozkosz „po prawicy” twojej na wieki (Ps. 16,11).

Œw. £ukasz wyraŸnie podkreœla, ¿e s³owa tego Psalmu do-
tycz¹ wy³¹cznie Pana Jezusa, który najpierw mówi: „po mo-
jej prawicy”, a nastêpnie: „po twojej prawicy”.

Skoro ju¿ wiadomo, ¿e byæ „po prawicy” oznacza: ochra-
niaj, strze¿, wspieraj swoj¹ moc¹ tego, po którego „prawicy”
jest ochraniaj¹cy, gdy ochranianemu powierzona jest specjal-
na misja do spe³nienia na Ziemi, to Bóg by³ „po prawicy” Pa-
na Jezusa, gdy Ten ¿y³ na Ziemi jako Syn Cz³owieczy. Tym
Bogiem by³ Archanio³ Micha³, jako Anio³ Przymierza (Mal.
3,1), który nie by³ Bogiem z natury, ale którego Bogiem
uczyniono przez mianowanie, nazywaj¹c go Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym (Izaj. 9,5), co zosta³o udowodnio-
ne ju¿ wczeœniej.

Z tego wnioskujemy, ¿e Pan Jezus, jeszcze jako Bóg JA-
HWE musia³ zwróciæ siê w Niebie do Micha³a: si¹dŸ „po
prawicy” mojej, co potwierdza Psalm 110, nastêpuj¹cymi
s³owami:
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Rzek³ JAHWE Panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
A¿ po³o¿ê nieprzyjació³ twoich podnó¿kiem pod stopy twoje...

aby w stosunku do Pana Jezusa aktualne by³y s³owa:
Mia³em zawsze Pana przed oczami,
Gdy¿ jest „po mojej prawicy”, abym siê nie zachwia³ (Dz. Ap. 2,25).

W dalszej czêœci omawianego Psalmu czytamy: JAHWE „po
prawicy” Twojej (Micha³a); jako odpowiednik wersetu: Roz-
kosz „po prawicy” Twojej na wieki... Psalmu 16-ego.

Od kiedy JAHWE jest „po prawicy” Twojej (Micha³a)?
Oczywiœcie od chwili, kiedy z kolei Micha³ zwróci³ siê do Pa-
na Jezusa ze s³owami: Si¹dŸ „po prawicy mojej”... a sta³o siê
to, po wskrzeszeniu Pana Jezusa z martwych. Dlatego Chry-
stus, gdy by³ s¹dzony przed Rad¹ Najwy¿sz¹ powiedzia³
¯ydom: Odt¹d ujrzycie Syna Cz³owieczego siedz¹cego „po
prawicy” Mocy Bo¿ej i przychodz¹cego na ob³okach nieba
(Mat. 26,64; £uk. 22,69).

„Odt¹d”... okreœla czas po ukrzy¿owaniu Pana Jezusa i Je-
go zmartwychwstaniu w pe³ni chwa³y, dziêki dzia³aniu prze-
mo¿nej si³y Boga jak¹ okaza³ w Chrystusie, gdy wzbudzi³ Go
z martwych i posadzi³ „po prawicy” swojej w Niebie ponad
wszelk¹ nadziemsk¹ w³adz¹ i zwierzchnoœci¹ i moc¹ i pano-
waniem i wszelkim imieniem jakie mo¿e byæ wymienione
nie tylko w tym wieku, ale i w przysz³ym. I wszystko podda³
pod nogi Jego, a Jego samego ustanowi³ ponad wszystkim
(ponownie) g³ow¹ Koœcio³a, który jest cia³em Jego; Pe³ni¹
Tego, który sam wszystko we wszystkim wype³nia (Efez.
1,20).

Werset ten nale¿y traktowaæ dos³ownie; skoro mówi, ¿e
Bóg Pana Jezusa posadzi³ „po prawicy” swojej w Niebie po-
nad wszelk¹ nadziemsk¹ w³adz¹ i zwierzchnoœci¹ i moc¹
i panowaniem to znaczy, ¿e nad Panem Jezusem nie ma ¿ad-
nej zwierzchnoœci, ani mocy, ani panowania, ani ¿adnego
imienia, jakie mo¿e byæ wymienione nie tylko w tym wieku,
ale i w przysz³ym i wszystko jest podane pod nogi Jego. Dla-
tego te¿ Pan Jezus ukazuj¹c siê uczniom, po zmartwychwsta-
niu, jeszcze przed wst¹pieniem do Nieba powiedzia³ do nich:
Dana mi jest wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat.
28,18).
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Skoro œw. Micha³ posadzi³ Pana Jezusa „po prawicy” Mo-
cy Bo¿ej ponad wszelk¹ nadziemsk¹ w³adz¹ i zwierzchno-
œci¹, nic te¿ dziwnego, ¿e tak¿e w Liœcie do Hebrajczyków
czytamy: Lecz kiedy On (Chrystus) z³o¿y³ raz na zawsze
jedn¹ ofiarê za grzechy, usiad³ „po prawicy” Bo¿ej, oczekuj¹c
teraz, a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni bêd¹ jako podnó¿ek
stóp Jego (Hebr. 10,13).

To, ¿e Pismo Œwiête mówi, i¿ Bóg raz jest „po prawicy”
Pana Jezusa, a innym razem Pan Jezus jest „po prawicy” Bo-
ga nie jest ¿adnym b³êdem, ale konsekwencj¹ zdarzeñ, które
dokona³y siê w przesz³oœci, aby siê wype³ni³o Pismo Œwiête.

Na podstawie powy¿szych faktów mo¿na ustaliæ, ¿e s³owa
wypowiedziane w Psalmie 110 powtórzone zosta³y dwa razy;
po raz pierwszy przez Boga JAHWE do Archanio³a Micha³a,
oraz po raz drugi przez Micha³a do Pana Jezusa po wskrze-
szeniu Go z martwych i poddaniu Mu wszystkiego. W obu
przypadkach Psalm 110 powtórzony by³ dok³adnie tak samo,
z nielicznymi tylko wyj¹tkami. Otó¿ wersja wypowiedziana
przez Boga JAHWE do Archanio³a Micha³a, jako pierwsze
poddanie wszystkiego jest nastêpuj¹ca:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê twych wrogów, jako podnó¿ek pod stopy twoje.
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich...
Tyœ Kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka...

(Tyœ Bogiem, bo porz¹dek Melchizedeka jest nastêpuj¹cy;
Melchizedek, jako Kap³an Boga Najwy¿szego, a nad nim
Bóg).

Natomiast wersja wypowiedziana przez Micha³a do Pana
Jezusa, jako drugie poddanie wszystkiego brzmi:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê Twych wrogów, jako podnó¿ek pod stopy Twoje.
Tyœ Arcykap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka.

(Tyœ Bogiem bogów, bo obecny porz¹dek Melchizedeka jest
nastêpuj¹cy: Melchizedek, nad nim Micha³, a nad obydwo-
ma Jezus Chrystus, jako Arcykap³an, czyli Bóg bogów; Hebr.
5,10; 6,20; 8,1; 9,11). W drugiej wersji Psalmu 110 pominiête
s¹ s³owa: Panuj wœród nieprzyjació³ swoich (...), jako ¿e sza-
tan str¹cony zosta³ z Nieba ju¿ wczeœniej, a z nim anio³owie
jego.
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Niebo jest jednomyœlne i ca³kowicie podporz¹dkowane
Bogu, o czym œwiadcz¹ s³owa Pana Jezusa, wypowiedziane
do uczniów po zmartwychwstaniu: Dana mi jest wszelka
w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat. 28,18). Przeto s³owa: „Tyœ
Kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka”...
musz¹ byæ zast¹pione s³owami: „Tyœ Arcykap³anem na wieki
wed³ug porz¹dku Melchizedeka”.

¯e Pan Jezus ju¿ JEST Arcykap³anem, czyli Bogiem bo-
gów, Panem panów, Królem królów, a zatem Tym, który kró-
luje we wszystkim i wype³nia wszystko Duchem Swojej
Œwiêtoœci œwiadcz¹ s³owa œw. Paw³a zawarte w liœcie do Ty-
moteusza: Nakazujê ci przed obliczem Boga, który wszystko
o¿ywia i przed obliczem Jezusa Chrystusa, który przed Pon-
cjuszem Pi³atem z³o¿y³ dobre wyznanie, abyœ zachowa³ przy-
kazanie bez skazy i bez nagany, a¿ do przyjœcia Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Objawi je (przez Micha³a) we w³aœciwym
czasie b³ogos³awiony i Jedyny W³adca, Król królów, Pan pa-
nów, Jedyny maj¹cy nieœmiertelnoœæ, który mieszka w œwia-
t³oœci niedostêpnej, którego nikt z ludzi nie widzia³ i widzieæ
nie mo¿e; Jemu niech bêdzie czeœæ i moc wiekuista! Amen
(I Tymot. 6,13).

3. KONIEC CZASÓW –
NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA

Cech¹ charakterystyczn¹ trzech religii: judaizmu, chrzeœci-
jañstwa i islamu jest zbiorowe oczekiwanie Koñca Czasów
i S¹du Ostatecznego, oraz powstania Nowego Nieba i Nowej
Ziemi. W judaizmie zwi¹zane jest ono z nastêpuj¹cymi wy-
darzeniami: oczekiwanie Mesjasza z rodu Dawida (?), który
uwolni Izraela, poprowadzi go z powrotem do jego ziemi,
a nastêpnie odbuduje Œwi¹tyniê, szturm ludów pogañskich
na Jerozolimê, wojna „Goga i Magoga”, po której Bóg bêdzie
Królem ca³ej Ziemi, tak jak ju¿ jest Królem ca³ego Nieba,
oraz, ¿e powstanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, a nawet
znikn¹ granice miêdzy nimi.

W Nowym Testamencie czytamy: A gdy siê dope³ni tysi¹c
lat rozwi¹zany zostanie szatan z uwiêzi swojej i wyjdzie, aby
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zwieœæ narody, które s¹ na czterech krañcach Ziemi, „Goga
i Magoga” i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek
morski. I ruszyli na Ziemiê jak d³uga i szeroka i otoczyli
obóz œwiêtych i miasto umi³owane, ale spad³ z Nieba od Bo-
ga ogieñ i poch³on¹³ ich (Obj. 20,7).

W tekœcie tym, celowe jest wprowadzenie s³ów „Goga
i Magoga”, co jest równoznaczne ze wskazówk¹: Szukaj jakie
wydarzenia zwi¹zane s¹ z has³em „Goga i Magoga”. S³owa
„Goga i Magoga” oznaczaj¹ symbol, pod którym uto¿samia
siê w³adcê napadaj¹cego ze swymi niewiernymi narodami na
Naród Izraelski pod Koniec Czasów. Narody te zwiedzione
przez uwolnion¹, nadprzyrodzon¹, lecz nieczyst¹ si³ê w woj-
nie tej ponios¹ zdecydowan¹ pora¿kê.

O „Gogu i Magogu” czytamy w proroctwie Ezechiela: Sy-
nu cz³owieczy, zwróæ siê ku Gogowi, ku kraju Magog – wiel-
kiemu ksiêciu kraju Meszek i Tubal i prorokuj przeciwko
nim i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciwko tobie
Gogu, wielki ksiêciu kraju Meszek i Tubal. Zawrócê ciê
i w³o¿ê kó³ka w twoje szczêki i wyprowadzê ciebie i ca³e two-
je wojsko, wszystkich w pe³nym uzbrojeniu, wielki zastêp,
z d³ugimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych
w miecze (Ezech. 38,1) i przyjdziesz ze swej siedziby – z naj-
dalszej Pó³nocy, ty i liczne narody wraz z tob¹, wszyscy na
koniach, wielki zastêp, z d³ugimi i krótkimi tarczami,
wszystkich uzbrojonych w miecze (Ezech. 38,14).

Jak ³atwo siê domyœleæ, najazd „Goga i Magoga” na Izrael
zwi¹zany bêdzie z wielk¹ wojn¹, a wiêc z czasami bardzo
ciê¿kimi, z czasami takiego ucisku, jakiego nie by³o od
za³o¿enia œwiata i nie bêdzie i gdyby nie by³y skrócone owe
dni, nie ocala³aby ¿adna istota, lecz ze wzglêdu na wybra-
nych bêd¹ skrócone owe dni (Mateusz 24,15).

Wydarzenia te dotyczyæ bêd¹ ca³ego œwiata wed³ug s³ów:
W owym dniu uczyniê z Jeruzalem ciê¿ki kamieñ dla
wszystkich narodów. Ka¿dy, kto go bêdzie podnosi³ ciê¿ko
siê zrani, choæby siê zgromadzi³y przeciwko niemu wszyst-
kie narody Ziemi (...). Lecz na dom Dawida i na mieszka-
ñców Jeruzalem wylejê Ducha ³aski i b³agania. Wtedy spoj-
rz¹ na Mnie, na Tego, którego przebodli i bêd¹ Go op³aki-
waæ, jak op³akuje siê jedynaka i bêd¹ gorzko biadaæ nad
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Nim, jak gorzko biadaj¹ nad pierworodnym (Zach. 12,2;
12,9).

Niew¹tpliwie mowa tu jest o Panu Jezusie, bo gdy umar³
œmierci¹ mêczeñsk¹ na krzy¿u, przyszli ¿o³nierze i po³amali
golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzy-
¿owani, a gdy podeszli do Pana Jezusa i ujrzeli, ¿e ju¿ umar³
nie po³amali Jego goleni. Lecz jeden z ¿o³nierzy przebi³
w³óczni¹ bok Jego i zaraz wysz³a krew i woda. A ten (Jan),
który to widzia³, da³ o tym œwiadectwo, a jego œwiadectwo
jest prawdziwe i on wie, ¿e mówi prawdê, abyœcie i wy uwie-
rzyli. A to bowiem siê sta³o, aby siê wype³ni³o Pismo: Koœæ
Jego nie bêdzie z³amana. A na innym miejscu Pismo mówi:
Zobacz¹, kogo przebodli (Jan 19,32).

Symbolem „Goga i Magoga” pos³u¿y³ siê tak¿e Muham-
mad w Koranie i jak sam podaje:

Zaprawdê, Bóg siê nie wstydzi
przytoczyæ jako podobieñstwo komara,
lub czegoœ znaczniejszego.
A ci, którzy wierz¹, wiedz¹,
¿e jest to prawda od ich Pana.
A ci, którzy nie wierz¹,
mówi¹:
„Có¿ to Bóg chcia³ wyraziæ
przez to podobieñstwo?”
Przez nie On sprowadza z drogi wielu,
prowadzi drog¹ prost¹ wielu.
Lecz On sprowadza przez to z drogi
tylko ludzi bezbo¿nych (2,24; II, 26).

W innym miejscu Koranu czytamy:

I bêd¹ ciebie pytaæ o Zu’l-Karnajna.
Powiedz:
„Ja przytoczê wam o nim pewne wspomnienie.”
Oto umocniliœmy go na Ziemi
i daliœmy mu do ka¿dej rzeczy jak¹œ drogê.
Szed³ on po pewnej drodze,
a kiedy dotar³ do zachodu s³oñca,
to zobaczy³, ¿e ono schodzi
do jakiegoœ b³otnistego Ÿród³a;
a przy nim napotka³ jakiœ lud.
Powiedzieliœmy:
„O Zu’l-Karnajnie!
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Albo ukarzesz ich,
albo te¿ post¹pisz wzglêdem nich piêknie”.
On powiedzia³:
„Tego, kto jest niesprawiedliwy, ukarzemy;
potem zostanie on zwrócony swemu Panu,
który go ukarze kar¹ dotkliw¹.
Natomiast ten, który wierzy i czyni dobro
bêdzie mia³, jako zap³atê nagrodê najpiêkniejsz¹
i my damy mu nasz rozkaz ³atwy do wykonania”.
Nastêpnie poszed³ inn¹ drog¹.
A kiedy doszed³ do wschodu s³oñca
spostrzeg³, i¿ ono wschodzi nad pewnym ludem
nad którym nie rozpostarliœmy ¿adnej zas³ony,
która by go przed nim chroni³a.
Tak by³o.
I objêliœmy wiedz¹
wszystko, co on posiada³;
nastêpnie poszed³ inn¹ drog¹.
A kiedy doszed³ do miejsca
znajduj¹cego siê miêdzy „dwoma górami”,
znalaz³ za nimi pewien lud,
który zaledwie móg³ poj¹æ jak¹kolwiek mowê.
Oni powiedzieli: „O Zu’l-Karnajnie!
Oto Gog i Magog siej¹ zgorszenie na Ziemi!
Czy moglibyœmy przygotowaæ dla ciebie daninê,
abyœ zbudowa³ miêdzy nami i miêdzy nimi zaporê?”
On powiedzia³:
„To, w czym umocni³ mnie mój Bóg
jest lepsze;
udzielcie mi wydatnej pomocy
a ja zbudujê miêdzy wami, a nimi zaporê.
Przynieœcie mi sztaby ¿elaza!”
A kiedy wyrównali przestrzeñ miêdzy „dwoma górami”
powiedzia³:
„Dmuchajcie!”
A kiedy uczyni³ je jak ogieñ
powiedzia³:
„Przynieœcie mi roztopionej miedzi,
abym wla³ na to ¿elazo.”
I nie mogli oni (Gog i Magog) wedrzeæ siê na ni¹ (zaporê),
ani te¿ nie mogli przebiæ w niej dziury.
On powiedzia³:
„To jest mi³osierdzie od mojego Pana!
A kiedy przyjdzie obietnica Pana,
to On uczyni j¹ py³em.
Obietnica mojego Pana jest prawd¹” (18,82; XVIII, 83).
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Jak ³atwo jest z tego cytatu wywnioskowaæ, zadaniem Zu’1-
-Karnajna jest z³¹czyæ symboliczne „dwie góry” w wyniku
czego powsta³a zapora uniemo¿liwiaj¹ca dzia³anie „Goga
i Magoga”, przychodz¹cego z najdalszej Pó³nocy. To dzie³o
jest skutkiem mi³osierdzia Bo¿ego.

Poniewa¿ Koran jest wyjaœnieniem poprzednio zes³anych
Ksi¹g, zatem s³owa te s¹ bardzo pocieszaj¹cymi s³owami, bo
mówi¹ o dziele, które jest skutkiem „mi³osierdzia od mojego
Pana”, a mi³osierdzie Bo¿e nie zna granic.

Powy¿sza interpretacja by³aby niepodwa¿alna w swych
konkretach, gdyby nie to, ¿e o Zu’1-Karnajnie w wersecie
tym „przytoczone jest pewne wspomnienie”, a wiêc zdarze-
nia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Zu’1-Karnajna opisane s¹ w cza-
sie przesz³ym – ju¿ dokonanym. Ale zwi¹zane s¹ one
z has³em „Goga i Magoga”. Has³em tym pos³u¿my siê, aby
ostatecznie rozstrzygn¹æ sprawê.

Czasy „Goga i Magoga” umiejscawia œw. Jan w swoim ob-
jawieniu w dalekiej przysz³oœci, dopiero po okresie „gdy siê
dope³ni tysi¹c lat” (Obj. 20,7). Œw. Janowi objawienie to
zes³ane zosta³o ok. 95 roku po narodzeniu Chrystusa. St¹d
wnioskowaæ mo¿na, ¿e czasy te dope³ni¹ siê w Czasach Osta-
tecznych – na krótko przed powtórnym przyjœciem Pana
w Dniu Pañskim, a wiêc na krótko przed Dniem S¹du Osta-
tecznego i powstaniem Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Po-
twierdza to tak¿e Ezechiel, daj¹c do zrozumienia, ¿e bêdzie
to „po wielu dniach”, „przy koñcu dni” (Ezech. 38,8; 38,16).

Jak zatem wyt³umaczyæ fakt, ¿e czasy „Goga i Magoga”
w omawianej surze podane s¹ w czasie przesz³ym, a nie
w przysz³ym? Istnieje tylko jedno wyt³umaczenie. Otó¿ Mu-
hammad redaguj¹c omawiany werset pope³ni³ nieœwiadomie
b³¹d zmieniaj¹c czasy przysz³e na przesz³e. Mamy prawo tak
s¹dziæ, bo Bóg za poœrednictwem Archanio³a Gabriela po-
wiedzia³ do niego:

„I my nie pos³aliœmy przed tob¹
¿adnego pos³añca, ani proroka,
któremu by szatan coœ nie podszepn¹³,
gdy ten oddawa³ siê marzeniom” (22,51; XXII, 52).

S³owa te dotycz¹ tak¿e Muhammada, bo szatan – w czasie,
kiedy ¿y³ Muhammad by³ jeszcze nie uwiêziony; dzia³a³ jako
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duch, który rz¹dzi³ z powietrza, bo „by³ w³adc¹ mocarstwa
powietrza” (Efez. 2,2), unosz¹c siê nad powierzchni¹ Ziemi,
po str¹ceniu go z Nieba. Ju¿ staro¿ytni strefê t¹ uwa¿ali, jako
strefê dzia³ania z³ych duchów. Dalej kusi³ wszelkie stworze-
nie. Swoj¹ moc¹ w dalszym ci¹gu przeszkadza³ zamierze-
niom i planom Bo¿ym, a¿ do czasu, kiedy anio³ zst¹piwszy
z Nieba „pochwyci³ smoka, wê¿a starodawnego, którym jest
diabe³ i szatan i zwi¹za³ go na tysi¹c lat. I wrzuci³ go do ot-
ch³ani i zamkn¹³ j¹ i po³o¿y³ nad nim pieczêæ, aby ju¿ nie
zwodzi³ narodów, a¿ siê dope³ni owych tysi¹c lat” (Obj.
20,1).

Koœció³ naucza, ¿e owe „tysi¹c lat” ju¿ siê dope³ni³o, jako
¿e czas ten nale¿y odmierzaæ od roku 95 po narodzeniu
Chrystusa, poniewa¿ w tym w³aœnie roku zosta³o zes³ane œw.
Janowi Objawienie. Jest to z pewnoœci¹ b³¹d, bo nie od czasu
przypadaj¹cego na 95 rok nale¿y odmierzaæ czas, ale od czasu
znacznie póŸniejszego. Dlatego wróæmy do pocz¹tku zda-
rzeñ zwi¹zanych z wyrzuceniem szatana z Nieba. Otó¿ ju¿
wiadomo, ¿e szatan z Nieba wyrzucony zosta³ w 33 roku po
narodzeniu Chrystusa i jak wynika z wczeœniejszych werse-
tów niniejszego rozdzia³u, unosi³ siê doœæ d³ugo (co najmniej
kilka wieków) nad powierzchni¹ Ziemi, dzia³aj¹c jako duch
rz¹dz¹cy z powietrza, bo by³ „w³adc¹ mocarstwa powietrza”.
W Piœmie œwiêtym nie jest powiedziane, jak d³ugo szatan by³
„w³adc¹ mocarstwa powietrza” i kiedy zosta³ zwi¹zany
i wrzucony do otch³ani nad któr¹ anio³ po³o¿y³ pieczêæ. Zo-
sta³o jedynie powiedziane, ¿e szatan wrzucony zosta³ do ot-
ch³ani na tysi¹c lat. A zatem owe „tysi¹c lat” nale¿y odmie-
rzaæ nie od roku 95, ale od roku znacznie póŸniejszego.

Dnia 14.05.1985 roku podpowiedzia³ mi Duch, ¿e czasy
„Goga i Magoga” rozpoczn¹ siê dnia 7.01.1987 roku, co by
wskazywa³o na to, ¿e szatan wrzucony zosta³ do otch³ani
w 987 roku. Jednak po jakimœ czasie Pan Jezus powiedzia³ do
mnie: Twój zegarek œpieszy o jedn¹ minutê..., a zatem szatan
wrzucony zosta³ do otch³ani znacznie póŸniej.

O tym, ¿e szatan jest jeszcze w Otch³ani potwierdza moje
objawienie z dnia 10.05.1988 roku, które wyra¿one zosta³o
nastêpuj¹cym zdaniem: By³ i ju¿ go nie ma, jest i zaraz bê-
dzie...
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Zdanie to na pozór jest bezsensowne, dlatego dla laika na-
le¿y go uzupe³niæ nastêpuj¹cymi s³owami zawartymi w na-
wiasach w ten sposób: By³ i ju¿ go nie ma (w Niebie), jest (w
Otch³ani) i zaraz bêdzie (wypuszczony). Zdanie to zwi¹zane
jest z has³em „Goga i Magoga”, które nawi¹zuje do wielkiego
katastrofizmu zwi¹zanego z wypuszczeniem szatana z Ot-
ch³ani: Potem musi byæ wypuszczony na krótki czas (Obj.
20,3). I tu siê zastanawiam po co? Chyba tylko ze wzglêdu na
ludzi, którzy po owym katastrofizmie maj¹ przyjœæ do opa-
miêtania.

Jednak znaj¹c ¿ycie: ich nawet nie zatopi najstraszliwsza
burza, w przeciwieñstwie do ludzi, którzy przez wiarê s¹
g³êboko zanurzeni w oceanie mi³oœci, której g³êbia spokojna
jest w œwiêtoœci. Szczêœliwi, co przez wiarê s¹ w niej zanurze-
ni. Ale skoro katastrofizm w swoim ¿ywiole narusza wszelkie
prawa harmonii, to dotyczy on nawet ludzi g³êboko wie-
rz¹cych, których uosobienia nie wolno zak³óciæ z racji w³as-
nego „JA”, które pragnie jedynie pokoju i Bo¿ego uwielbie-
nia. Przeto pokój ten nale¿y dla nich utwierdziæ, a nie naru-
szyæ. Przecie¿ sam Pan Jezus naucza³: B³ogos³awieni pokój
czyni¹cy, albowiem oni synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani
(Mat. 5,9).

Nie nale¿y zatem doœwiadczaæ ludzi prawych, którzy s¹
ju¿ sprawdzeni, aby w chwili doœwiadczenia ¿yciowego nie
wypowiadali s³ów goryczy: DLACZEGO?...

Przecie¿ prawda powalona jest ju¿ na Ziemiê, a gor¹ce
modlitwy o pokój s¹ wspólnie zanoszone przez wyznawców
wszystkich religii œwiata tym bardziej, ¿e modlitwa sprawie-
dliwych bardzo du¿o mo¿e.

Z powy¿szych wywodów, oraz z cytowanego wersetu wy-
nika, ¿e Pismo Œwiête nie jest idealnie bezb³êdne. S¹ w nim
pewne nieœcis³oœci, bo nie ma „¿adnego pos³añca, ani proro-
ka, któremu by szatan coœ nie podszepn¹³”. Nieœcis³oœci te
mo¿na z powodzeniem wychwyciæ, po wnikliwej analizie
tekstów Pism Œwiêtych. Dlatego w Koranie czytamy:

Lecz Bóg œciera to, co podsuwa szatan;
potem utwierdza swoje znaki.
Bóg jest Wszechwiedz¹cy, M¹dry,
by uczyniæ to, co podsuwa szatan
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prób¹ dla tych,
w których sercach tkwi choroba
i którzy serca maj¹ zatwardzia³e (22,51; XXII, 52).

Bóg œciera „to, co podsuwa szatan” przez ludzi, których do
tego celu powo³a³.

Czasy „Goga i Magoga” okreœla zatem czas przysz³y. Po-
twierdza to 95 werset XXI sury Koranu, w której czytamy
miêdzy innymi:

Zakazano mieszkañcom wielkiego miasta,
które zniszczyliœmy
– powróciæ,
dopóki „Gog i Magog” nie zostan¹ wypuszczeni;
wtedy oni bêd¹ spieszyæ z ka¿dego wzgórza.
I przybli¿y³a siê obietnica prawdziwa.
Oto zastyg³y z przera¿enia spojrzenia
tych, którzy nie uwierzyli:
„Biada nam!
My nie dbaliœmy o to.
Przeciwnie, byliœmy niesprawiedliwi!” (21,95; XXI, 95)

Stanie siê to niezawodnie przed Dniem S¹du Ostatecznego:
Kiedy nast¹pi Dzieñ S¹du? (Godziny)
Powiedz:
„Wiedza o niej jest u Boga”.
A co mo¿e ciê o niej powiadomiæ?
Byæ mo¿e, ta Godzina jest bliska! (33,63; XXXIII, 63).

Jednak¿e wiadomo, ¿e Jezus bêdzie przyk³adem i nauk¹ po-
przedzaj¹c¹ zbli¿enie S¹du Ostatecznego. Niech ka¿dy strze-
¿e siê pow¹tpiewaæ w Jego przyjœcie.

Zarówno judaizm, jak Chrzeœcijañstwo i islam mówi¹
o Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Koran podaje:

Zaprawdê, Bóg jest potê¿ny, w³ada zemst¹
w Dniu, kiedy Ziemia
zostanie zamieniona na inn¹ Ziemiê,
i tak samo Niebiosa
i kiedy oni stawi¹ siê przed Bogiem,
Jedynym, Wszechpotê¿nym! (14,49; XIV, 47).

Przysz³y Wszechœwiat jest spe³nieniem twórczego zamia-
ru Boga, którego wyrazicielem jest cz³owiek; jako pierwszy
sam Bóg Prawdziwy – Jezus Chrystus, a nastêpnie wszyscy
ludzie dobrej woli, wed³ug wypowiedzi Pana Jezusa: Za-
prawdê, powiadam wam: Wszystko co zwi¹¿ecie na Ziemi
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bêdzie zwi¹zane w Niebie, a co rozwi¹¿ecie na Ziemi, bêdzie
rozwi¹zane w Niebie (Mateusz 18,18) za spraw¹ ludzi, któ-
rych charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce b³ogos³awieñstwa:
1. B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y

Królestwo Niebieskie.
2. B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ po-

cieszeni.
3. B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹

Ziemiê.
4. B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, al-

bowiem oni bêd¹ nasyceni.
5. B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia do-

st¹pi¹.
6. B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ

bêd¹.
7. B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem oni bêd¹ nazwa-

ni synami Bo¿ymi.
8. B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawie-

dliwoœci, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.
9. B³ogos³awieni jesteœcie, gdy wam bêd¹ z³orzeczyæ i prze-

œladowaæ was bêd¹ i k³amliwie mówiæ na was wszelkie z³o,
ze wzglêdu na Mnie. Radujcie siê i weselcie siê, albowiem
zap³ata wasza obfita jest w Niebie, tak bowiem przeœlado-
wali proroków, którzy byli przed wami (Mat. 5,1).

W Objawieniu œw. Jana czytamy: I widzia³em Nowe Niebo
i Now¹ Ziemiê; albowiem pierwsze Niebo i pierwsza Ziemia
przeminê³y i morza ju¿ nie ma. I widzia³em miasto œwiête,
Nowe Jeruzalem zstêpuj¹ce z Nieba od Boga, przygotowane
od Boga jako oblubienica dla mê¿a swego. I us³ysza³em do-
noœny g³os z tronu mówi¹cy: Oto przybytek Boga miêdzy
ludŸmi! I bêdzie mieszka³ z nim, a oni bêd¹ ludem Jego,
a sam Bóg bêdzie z nimi. I otrze ³zê z oczu ich i œmierci ju¿
nie bêdzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozo³u ju¿ nie bê-
dzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminê³y. I rzek³ Ten, któ-
ry siedzia³ na tronie: Oto wszystko nowym czyniê. I mówi:
Napisz to, gdy¿ s³owa te s¹ pewne i prawdziwe (Obj. 21,1).
Bez w¹tpienia mowa tu jest o dwóch; oto przybytek (ziem-
ski) Boga miêdzy ludŸmi i Panu Jezusie – Bogu JAHWE
(Pierwszy i Ostatni; Obj. 21,6; 22,13; Izaj. 41,4; 44,6).
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4. TAJEMNICA TRÓJCY ŒWIÊTEJ

A. Wed³ug Koranu Bóg nie zstêpuje na Ziemiê i bezpoœred-
nio nie pojawia siê w ¿adnych postaciach. Bóg jest absolutn¹
Jednoœci¹. Ten monoteizm jest j¹drem, a zarazem dum¹ isla-
mu. Dlatego te¿ powodem najwiêkszego oburzenia w stosun-
ku do chrzeœcijañstwa jest pojêcie Trójcy Œwiêtej. Koran
mówi:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bóg – to trzeci z trzech!”
I nie ma przecie¿ ¿adnego Boga,
jak tylko Jeden Bóg!
A je¿eli oni nie zaniechaj¹ tego, co mówi¹,
to tych, którzy nie uwierzyli
dotknie kara bolesna (5,77; V, 73).

Jak od dawna ustali³a islamska polemika w Nowym Testa-
mencie nie ma nigdzie mowy o Trójcy Œwiêtej. Z kolei Ko-
œció³ Katolicki przeczy temu, powo³uj¹c siê na s³owa Pana
Jezusa: IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody udzielaj¹c
im chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego (Mat. 28,19).

Pojêcie Trójcy Œwiêtej jako dogmat wprowadzone zosta³o
przez Koœció³ oko³o 300 lat póŸniej, licz¹c od okresu naucza-
nia przez Pana Jezusa. Od tego czasu dla wielu chrzeœcija-
ñska teologia sta³a siê skomplikowana. Zdaniem muzu³ma-
nina, skomplikowanie to jest kar¹ za zafa³szowanie nauki
Chrystusa. Muzu³manin korzysta z tego i lubi wprowadziæ
chrzeœcijanina w zak³opotanie, nak³aniaj¹c do wyjawienia ta-
jemnicy Trójcy Œwiêtej. Gdy chrzeœcijanin powiada, ¿e jest to
tajemnica wiary, muzu³manin traktuje to jako wybieg.

Pojêcie Trójcy Œwiêtej dla wielu ludzi uznanych przez Ko-
œció³ za œwiêtych, by³o nie do zg³êbienia. Œw. Augustyn sta-
raj¹c siê poj¹æ naukê o Trójcy Œwiêtej, wypowiedzia³ for-
mu³ê: „Ter dixi Deus”... (Trzykrotnie nazwa³em coœ Bo-
giem). I rzeczywiœcie: Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem,
a ¿e Bóg jest Duchem – Bogiem jest Duch Œwiêty, bo prze-
cie¿ Syn jest w Ojcu, a Ojciec jest w Synu, który wprawdzie
w ciele poniós³ œmieræ, lecz w Duchu zosta³ przywrócony ¿y-
ciu (I Piotra 3,18), jako Jedyny i b³ogos³awiony w³adca: Król
królów, Pan panów, który ma nieœmiertelnoœæ, który mieszka
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w œwiat³oœci niedostêpnej, którego (w takim stanie) nikt z lu-
dzi nie widzia³ i widzieæ nie mo¿e; Jemu niech bêdzie czeœæ
i moc wiekuista! Amen.

Niew¹tpliwie, mowa tu jest o Panu Jezusie, jako ¿e tytu³
Króla królów i Pana panów, Jemu jest tylko przypisany. Gdy
œw. Augustyn s³usznie nazywa „coœ” trzykrotnie Bogiem, to
Pismo Œwiête mówi o dwóch Bogach:

Tron Twój, o Bo¿e na wieki wieków,
ber³em sprawiedliwym ber³o królestwa Twego.
Umi³owa³eœ sprawiedliwoœæ, a znienawidzi³eœ nieprawoœæ,
dlatego namaœci³ Ciê Bo¿e, Bóg Twój

olejkiem wesela, jak ¿adnego z towarzyszy Twoich.
Oraz:
Tyœ Panie na pocz¹tku ugruntowa³ Ziemiê
i Niebiosa s¹ dzie³em r¹k Twoich.
One przemin¹, ale Ty zostaniesz
i wszystko, jak szata siê zestarzeje
i jak p³aszcz je zwiniesz,
jak odzienie i odmieni¹ siê.
Ty zaœ jesteœ Ten sam,
a Twoje lata siê nie zmieniaj¹ (Hebr. 1,8; Ps. 45,7; 102,26).

W tekœcie tym niepodwa¿alne jest to, ¿e s³owa te odnosz¹ siê
do Pana Jezusa, oraz to, ¿e Ten, który ugruntowa³ Ziemiê
i uczyni³ Niebiosa, a wiêc Ten, dla którego i przez którego
wszystko (Hebr. 2,10) namaszczany jest przez drugiego, któ-
remu tych czynów przypisaæ nie mo¿na, a wiêc wiêkszy
przez mniejszego.

Czy jest to mo¿liwe, aby wiêkszy przez mniejszego by³ na-
maszczany? Oczywiœcie, ale tylko wtedy, gdy stanie siê to za
wol¹ namaszczanego, wed³ug s³ów:

Si¹dŸ „po prawicy ” mojej...

Wiemy przecie¿, ¿e Pan Jezus, gdy ¿y³ na Ziemi jako cz³o-
wiek, by³ ¯ydem z pokolenia Judy (Hebr. 7,14), co wielo-
krotnie podkreœla Pismo, mówi¹c o Nim, ¿e jest Synem Da-
wida wed³ug cia³a. Dlatego, jako ¯yd, za swojego Boga mu-
sia³ mieæ Anio³a opiekuñczego Narodu ¯ydowskiego, Mi-
cha³a, bo choæ sam by³ w postaci Bo¿ej (Filip. 2,6), to na
krótko uczyniony zosta³ mniejszym od anio³ów (Hebr. 2,9).

Micha³ po hebrajsku brzmi: Mika’el..., co oznacza KTÓ¯
JAK BÓG... Ju¿ na podstawie sk³adni tego imienia mo¿na
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wywnioskowaæ, ¿e móg³ siê On tytu³owaæ Bogiem; w dodat-
ku nazwano Go Bogiem Mocnym Ojcem Odwiecznym (Izaj.
9,5) o czym by³a ju¿ mowa i jeszcze bêdzie w dalszych roz-
dzia³ach.

Doktorowie Koœcio³a nawet do tej pory twierdz¹, ¿e je-
stem w b³êdzie, tak interpretuj¹c List do Hebrajczyków.
Wówczas odpowiada³em im: Przecie¿ w Liœcie tym wyraŸnie
jest powiedziane: Do którego bowiem (Bóg) z anio³ów po-
wiedzia³ kiedykolwiek:

Ty jesteœ moim Synem
Jam Ciê dziœ zrodzi³?

I znowu:
Ja bêdê Mu Ojcem,
a On bêdzie Mi Synem.

Skoro mówi: „Ja bêdê Mu Ojcem, a On bêdzie Mi Synem”,
to nie znaczy, ¿e jestem Jego Ojcem, dlatego dla przejrzysto-
œci, werset ten nale¿y przet³umaczyæ: Ja bêdê mu „za Ojca”,
a On bêdzie Mi „za Syna” tak, jak to jest przet³umaczone
w „Biblii Gdañskiej” (II Sam. 7,12). A skoro powiedzia³:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich,
jako podnó¿ek stóp Twoich...

to ju¿ wczeœniej zosta³o wyjaœnione, ¿e: Si¹dŸ „po prawicy”
mojej... oznacza: ochraniaj, strze¿, wspieraj swoj¹ moc¹ tego,
po którego „prawicy” jest ochraniaj¹cy, gdy ochranianemu
powierzona jest specjalna misja do spe³nienia na Ziemi, tym
bardziej, ¿e Chrystus zasiadaj¹c „po prawicy” Boga oczekuje,
a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni bêd¹ podnó¿kiem stóp jego
(Hebr. 10, 12). A zatem komentarz jest zbyteczny, skoro
w dodatku ju¿ wiadomo, ile razy i przez kogo s³owa:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej...

zosta³y wypowiedziane?
Gdy Pismo œwiête mówi o dwóch Bogach, to wcale nie

oznacza, ¿e Bóg nie jest absolutn¹ Jednoœci¹. Na pewno Bóg
jest Duchem, w okreœlonym czasie najœwiêtszym, zatem Du-
chem Œwiêtym, który we wszystkim wszystko wype³nia.
Pierwotnie by³ Nim JAHWE Zastêpów, ale gdy narodzi³ siê
na Ziemi, jako cz³owiek – Jezus Chrystus, ktoœ musia³ zaj¹æ
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Jego tron, aby stanowiæ wszystko we wszystkim. Tym „ki-
mœ” by³ w³aœnie Archanio³ Micha³, o którym sam Bóg JA-
HWE mówi: Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie pomóc prze-
ciw nim z wyj¹tkiem waszego (¯ydów) Ksiêcia Micha³a
(Dan. 10,21).

Id¹c dalej tokiem powy¿szego rozumowania dochodzimy
do wniosku, ¿e Bóg mo¿e byæ tak¿e tytu³em, który ma prawo
nosiæ konkretna osoba, jako cz³owiek ¿yj¹cy na Ziemi, cz³o-
wiek – istota sk³adaj¹ca siê z ducha i cia³a. Ale ¿eby mieæ
prawo do noszenia tego tytu³u, musia³ najpierw byæ Duchem
Œwiêtym, który kiedyœ wszystko o¿ywia³ i wype³nia³ swoj¹
œwiêtoœci¹. Jest to w pe³nym tego s³owa znaczeniu pojêcie
preegzystencji konkretnych ludzi (Mal. 3,1; Mar. 1,1). O pre-
egzystencji ludzi w ogóle mówi Nowy Testament (Rzym.
8,29; Efez. 1,4; Filip. 4,3), oraz Koran (XVIII, 50; LXXII, 6).

Tak wiêc Duchem Œwiêtym by³ Jezus Chrystus jako Ten,
który jest Stwórc¹ wszystkiego, Duchem Œwiêtym by³ Mi-
cha³ po przekazaniu Mu tronu przez Boga JAHWE i Du-
chem Œwiêtym jest ponownie JAHWE Zastêpów – Jezus
Chrystus, jako Jedyny i b³ogos³awiony w³adca, Król królów
i Pan panów; który ma nieœmiertelnoœæ i którego nikt z ludzi
nie widzia³ i widzieæ nie mo¿e, gdy¿ Boga nikt z ludzi nie wi-
dzia³, lecz Jednorodzony Bóg, który jest na ³onie Ojca obja-
wi³ Go (Jan 1,18). Rozumuj¹c w ten sposób, mo¿emy wypo-
wiedzieæ nastêpuj¹c¹ sentencjê:

Bóg jest Duchem, a sam Duch przecie¿ ¿yæ nie mo¿e;
Przeto Bóg nigdy nie ¿y³, chocia¿ ¿y³eœ Bo¿e.

Dlatego Koran podaje, ¿e Bóg jest absolutn¹ Jednoœci¹, ¿e
Bóg, jako Duch Œwiêty nie zstêpuje na Ziemiê i nie objawia
siê bezpoœrednio w ¿adnych postaciach. Mo¿e to zrobiæ, po-
œrednicz¹c przez cia³o, rodz¹c siê na Ziemi jako cz³owiek –
istota sk³adaj¹ca siê z ducha i cia³a, pod warunkiem, ¿e ma
odpowiedniego zastêpcê – te¿ Ducha, który po przejêciu tro-
nu Boga Najwy¿szego staje siê, choæ innym, ale Duchem
Œwiêtym.

Gdy Pismo œwiête mówi o dwóch Bogach, to powinno
równie¿ nadmieniæ o dwóch Duchach Œwiêtych. I rzeczywiœ-
cie, w Ewangelii œw. Marka zapisana jest wypowiedŸ Pana Je-
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zusa nastêpuj¹cej treœci: Zaprawdê powiadam wam: Wszyst-
kie grzechy bêd¹ odpuszczone synom ludzkim, nawet bluŸ-
nierstwa, ilekroæ by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluŸ-
ni³ przeciwko Duchowi Œwiêtemu nie dost¹pi odpuszczenia
na wieki, ale bêdzie winien grzechu wiekuistego (Mar. 3,29).

Powodem wypowiedzenia tych s³ów przez Pana Jezusa
by³o to, ¿e uczeni w Piœmie mówili: Ma Ducha nieczystego
(Mar. 3,30). Zatem uczeni w Piœmie mówi¹c do Jezusa, ¿e ma
Ducha nieczystego, dopuœcili siê bluŸnierstwa przeciwko
Duchowi Œwiêtemu, który by³ w Nim, bo przecie¿ w Chry-
stusie zamieszka³a cieleœnie ca³a Pe³nia Boskoœci, bo przecie¿
poczêty zosta³ za spraw¹ Ducha Œwiêtego (Mat. 1,18).

O drugim Duchu Œwiêtym dowiadujemy siê z Ewangelii
œw. Jana, gdzie Pan Jezus zapowiada przyjœcie Pocieszyciela –
Ducha Prawdy. Pocieszyciel Ten przyjdzie za spraw¹ Ojca,
na proœbê Pana Jezusa: Ja prosiæ bêdê Ojca i da wam innego
Pocieszyciela, aby by³ z wami na wieki (Jan 14,16). Pocieszy-
ciel Ten jest innym, ale te¿ Duchem Œwiêtym z racji pe³nio-
nej funkcji, bo powierzaj¹c Mu tron Boga Najwy¿szego, po-
wierzono Mu najwy¿sz¹ w³adzê. Na Jego barkach spoczê³a
w³adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg
Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksi¹¿ê Pokoju (Izaj. 9,5). Lecz
Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w imieniu
Moim nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko,
co wam powiedzia³em (Jan 14,26).

Najpierw Pan Jezus bêdzie prosi³ o Pocieszyciela, a póŸ-
niej, ju¿ jako Ojciec i Syn i Duch Œwiêty w jednej osobie, po
przejêciu tronu Boga Najwy¿szego sam Go poœle, dlatego
mówi: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poœlê od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi (bo jest Du-
chem Ojca; konkretnie Tego, którego nazwano Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym) z³o¿y œwiadectwo o Mnie (Jan
15,26).

On Mnie uwielbi, gdy¿ z mojego weŸmie i wam oznajmi.
Wszystko, co ma Ojciec jest Moje, dlatego rzek³em, ¿e
z Mojego weŸmie i wam oznajmi (Jan 16,14).

Bóg – jako Duch Œwiêty wype³niaj¹cy wszystko, udziela
Swojej Œwiêtoœci komu zechce, co jest odpowiednikiem zsy-
³ania Ducha Œwiêtego, czyli udzielania samego siebie. Naj-
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lepszym tego potwierdzeniem mo¿e byæ wypowiedŸ Pana Je-
zusa nastêpuj¹cej treœci: Bo nie wy jesteœcie tymi, którzy mó-
wi¹, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was (Mat.
10,20). Pismo podaje, ¿e w okresie przed pierwszym rokiem
Dariusza Meda Duch Œwiêty pochodzi³ od Boga JAHWE –
Jezusa Chrystusa. Czytamy: W czasach staro¿ytnych wszy-
scy ¯ydzi przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni
w Moj¿eszu, w ob³oku i w morzu, wszyscy spo¿ywali ten sam
pokarm Duchowy i pili ten sam Duchowy napój. Pili bo-
wiem z Duchowej ska³y, która im towarzyszy³a, a ska³¹ t¹ by³
Chrystus (I Kor. 10,1).

Duch Boga JAHWE przemawia³ przez proroków, co
stwierdzamy, czytaj¹c list œw. Piotra, gdy pisze: Zbawienia
tego poszukiwali i wywiadywali siê o nie prorocy, którzy pro-
rokowali o przeznaczonej dla nas ³asce, staraj¹c siê wybadaæ
na który, albo na jaki czas wskazywa³ dzia³aj¹cy w nich
Duch Chrystusowy, który przepowiedzia³ cierpienia maj¹ce
przyjœæ na Chrystusa, ale te¿ maj¹ce potem nastaæ uwielbie-
nie (I Piotra 1,10).

W okresie zaœ rozpoczynaj¹cym siê od pierwszego roku
Dariusza Meda, Duch Œwiêty pochodzi³ od Micha³a. Czyta-
my: Znacie sprawê Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaœci³
Duchem Œwiêtym i Moc¹. Dlatego, ¿e Bóg by³ z Nim, prze-
szed³ On dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy
byli pod wodz¹ diab³a (Dz. Ap. 10,38).

Zawsze namaszczenie cz³owieka Duchem Œwiêtym
zwi¹zane jest z udzieleniem mu czynnej Mocy Bo¿ej. Jest to
pewien rodzaj wspó³pracy Boga z cz³owiekiem, dziêki której
danemu cz³owiekowi wszystko siê udaje, jako ¿e cz³owiek
nie mo¿e otrzymaæ niczego, co by mu nie by³o dane z Nieba
(Jan 3,27). Tak¿e Pan Jezus przed rozpoczêciem swego zwy-
ciêskiego pos³annictwa by³ nape³niony Duchem Œwiêtym:
A gdy Jezus zosta³ ochrzczony wnet wyst¹pi³ z wody i otwo-
rzy³y siê Niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego, który zst¹pi³ w po-
staci go³êbicy i spocz¹³ na Nim (Mat. 3,16). Równie¿ w Kora-
nie czytamy o namaszczeniu Pana Jezusa Duchem Œwiêtym:

Oto powie Bóg:
„O Jezusie, Synu Maryi!
Wspomnij dobroæ Moj¹ dla Ciebie

85



i dla Twojej Matki.
Oto Ja Ciebie umocni³em Duchem Œwiêtym”... (5,109; V, 110).

Od tej pory Pan Jezus nape³niony czynn¹ Moc¹ Bo¿¹, za po-
œrednictwem Boga móg³ czyniæ ró¿nego rodzaju cuda jak:
uzdrawiania, wskrzeszania z martwych, rozmna¿ania chleba
i inne.

Pan Jezus, mimo, ¿e w Nim zamieszka³a cieleœnie Ca³a
Pe³nia Boskoœci sam cudów nie czyni³. Cuda czyni³ Bóg
przez Niego, po nape³nieniu Go Duchem Œwiêtym. Mówi
o tym œw. Piotr, przemawiaj¹c w dniu Piêædziesi¹tnicy do
¯ydów: Mê¿owie izraelscy, s³uchajcie tego, co mówiê; Jezusa
Narazeñskiego – mê¿a, którego Bóg wœród nas uwierzytelni³
przez czyny niezwyk³e, cuda i znaki jakie Bóg przez Niego
dokona³ wœród was, jak to sami wiecie, gdy wed³ug powziê-
tego z góry Bo¿ego postanowienia i planu zosta³ wydany, te-
go wyœcie rêkami bezbo¿nymi ukrzy¿owali i zabili (Dz. Ap.
2,22).

Charakterystyczn¹ scenê opisuje œw. Marek w swojej
Ewangelii, gdy Jair prosi Pana Jezusa o wskrzeszenie swojej
córki. Pana Jezusa id¹cego do domu Jaira napotyka niewia-
sta, która od dwunastu lat mia³a krwotok. Gdy us³ysza³a o Je-
zusie, podesz³a w t³umie z ty³u i dotknê³a siê szaty Jego. I za-
raz usta³ jej krwotok i poczu³a na ciele, ¿e jest uleczona z tej
dolegliwoœci. A Jezus poznawszy zaraz, ¿e z Niego Moc
usz³a, zwróci³ siê do ludu i rzek³: Kto siê dotkn¹³ szat Mo-
ich? (Mar. 5,30).

¯e Moc ta pochodzi³a od Boga, wyjaœnia œw. £ukasz, opi-
suj¹c scenê uzdrowienia sparali¿owanego, gdy napisa³ o Pa-
nu Jezusie: Pewnego dnia, gdy naucza³, siedzieli przy Nim
faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich
miejscowoœci Galilei, Judei i Jerozolimy. A by³a w Nim Moc
Pana, ¿e móg³ uzdrawiaæ... (£uk. 5,17).

Nape³nienie cz³owieka Duchem Œwiêtym, czyli Moc¹ po-
woduje ca³kowite jego przemienienie. Samuel, udzielaj¹c
wskazówek Saulowi, po namaszczeniu go na króla, powie-
dzia³ do niego: I zst¹pi na ciebie Duch Pana i wespó³ z pro-
rokami ogarnie ciê zachwycenie i przemienisz siê w innego
cz³owieka (I Sam. 10,6).

A gdy Bóg odrzuci³ Saula, a powo³a³ Dawida (...) wzi¹³ Sa-
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muel róg z olejkiem i namaœci³ go w gronie braci i od tego
czasu Duch Pañski spocz¹³ na nim i pozostawa³ na nim
nadal (I Sam. 16,13). A kiedy uczniowie Pañscy zostali na-
pe³nieni Duchem Œwiêtym w dniu Zielonych Œwi¹t, œw.
Piotr przemawiaj¹c powiedzia³ miêdzy innymi: Ale tutaj jest
to, co zosta³o zapowiedziane przez proroka Joela: I stanie siê
w Ostateczne Dni – mówi Pan, ¿e wylejê Ducha Mego na
wszelkie cia³o i prorokowaæ bêd¹ synowie wasi i córki wasze
(...). Nawet na s³u¿ebnice Moje i s³ugi Moje wylejê w owych
dniach Ducha Mego i prorokowaæ bêd¹ (Dz. Ap. 2,14).
W ustêpie tym zes³anie Ducha Œwiêtego przedstawione jest
obrazowo, jako „wylanie Ducha Mego”, co jest równoznacz-
ne z udzieleniem Mocy Bo¿ej.

¯e Duch Œwiêty jest Duchem Pañskim, œwiadcz¹ s³owa
œw. Piotra, gdy zwróci³ siê do Ananiasza: Ananiaszu, czym to
szatan omota³ serce twoje, ¿e sk³ama³eœ Duchowi Œwiête-
mu?... Duch ten w dalszej czêœci wypowiedzi œw. Piotra na-
zwany jest Duchem Pañskim wed³ug s³ów: Dlaczego umówi-
liœcie siê, by wystawiaæ na próbê Ducha Pañskiego? (Dz.
Ap. 5,3). Poniewa¿ Bóg jest Duchem, wiêc Duch Œwiêty
a Duch Pañski to Jedno.

Jeszcze dobitniej potwierdza to inny werset, w którym
Duch Œwiêty wyraŸnie nazwany jest Duchem Jezusa. Czyta-
my: Przeszli (Pawe³ i towarzysze) Frygiê i krainê Galack¹,
poniewa¿ Duch Œwiêty zabroni³ im g³osiæ s³owo w Azji.
Przybywszy do Mezji próbowali pójœæ do Bitynii, ale Duch
Jezusa nie pozwoli³ im... (Dz. Ap. 16,6). „Nie pozwoli³ im”...
poniewa¿ Bitynia, to czêœæ Azji przylegaj¹ca do morza Mar-
mara.

B. Pan Jezus, jako Jedyny i b³ogos³awiony w³adca: Król kró-
lów, Pan panów, Jedyny, który ma nieœmiertelnoœæ, który
mieszka w Œwiat³oœci niedostêpnej, którego w tym stanie
nikt z ludzi nie widzia³ i widzieæ nie mo¿e, obecnie zajmuje
tron Boga Najwy¿szego jako: Ojciec i Syn i Duch Œwiêty
w jednej osobie, bo przecie¿ Syn jest w Ojcu, a Ojciec jest
w Synu, który wprawdzie w ciele poniós³ œmieræ, lecz w Du-
chu zosta³ przywrócony ¿yciu (I Piotra 3,18). Bóg, jako Istota
Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego, okreœlony jest jednoznacznie
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tymi trzema tytu³ami, co oznacza, ¿e Ojciec jest wspó³istotny
Synowi, Syn jest wspó³istotny Ojcu, a poniewa¿ Bóg jest Du-
chem; Ojciec i Syn wspó³istotni s¹ Duchowi Œwiêtemu. Do-
wodzi to, ¿e Ojciec i Syn i Duch Œwiêty stanowi wy³¹cznie
Jedno, a nie zarazem Jedno i ka¿dego z osobna. Dlatego Ko-
ran stwierdza:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bóg – to trzeci z trzech!”
A nie ma przecie¿ ¿adnego boga,
jak tylko Jeden Bóg! (5,77; V,73).

Ale, gdy Pismo mówi o dwóch Bogach, to dzieje siê to z tego
powodu, ¿e faktycznie, w procesie odnowienia Wszechrzeczy
bierze udzia³ dwóch, którzy na przemian zmieniaj¹c siê swy-
mi funkcjami, wypowiedzieli nastêpuj¹ce s³owa:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem pod stopy Twoje.

W obecnym stanie rzeczy tym, który ostatni wypowiedzia³ te
s³owa jest œw. Micha³, a tym, który oczekuje a¿ nieprzyjaciele
Jego po³o¿eni bêd¹ podnó¿kiem pod stopy Jego jest Pan Je-
zus (Hebr. 10,13).

Bóg jest absolutn¹ Jednoœci¹, jako Duch Œwiêty stano-
wi¹cy wszystko we wszystkim. Niezale¿nie, czy nazwiemy
Go Ojcem, czy Synem, czy Duchem Œwiêtym samookreœle-
nie Jego jest jednoznaczne; jest Nim po prostu Duch Pana
Jezusa. Gdy Pana Jezusa nazwiemy Ojcem, to z racji tego, ¿e
jest Stwórc¹ wszystkiego, poniewa¿ w Nim zosta³o stworzo-
ne wszystko, co jest na Niebie i na Ziemi, rzeczy widzialne
i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie
w³adze, czy zwierzchnoœci; wszystko przez Niego i dla Niego
zosta³o stworzone (Kolos. 1,16; Hebr. 2,10).

Izajasz, przez którego przemawia³ Duch Chrystusowy
wyraŸnie stwierdza: Tyœ JAHWE jest naszym Ojcem i na-
szym Odkupicielem. To jest Twoje imiê odwieczne (Izaj.
63,16), a w proroctwie Jeremiasza, Jezus z ¿alem powiedzia³
do Izraela: Myœla³em, ¿e bêdziesz Mnie nazywa³: Mój Ojcze!
(Jer. 3,19).

Gdy z kolei Pana Jezusa nazywamy Synem, to z racji tego,
i¿ jako wcielenie Najwy¿szego w Syna Cz³owieczego by³ Sy-
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nem samego Siebie, ale te¿ by³ „za Syna” (II Samuela 7,14;
Hebr. 2,10) i sta³ siê faktycznie Synem w stosunku do Tego,
który wskrzesi³ Go z martwych, przez co Pan Jezus zosta³
okreœlony jako: Pocz¹tek Stworzenia Bo¿ego (Obj. 3,14)
i Pierworodny z umar³ych (Kolos. 1,18). Zmartwychwstanie,
to „umownie” nowe stworzenie powoduj¹ce przywrócenie
do ¿ycia tego, który ju¿ by³ (Gal. 6,15).

Gdy mówimy, ¿e jest Duchem Œwiêtym, to z racji tego, ¿e
Pan Jezus wprawdzie w ciele poniós³ œmieræ, lecz w Duchu zo-
sta³ przywrócony ¿yciu. Jeœli zatem znaliœmy Chrystusa wed³ug
Cia³a, to ju¿ wiêcej Go nie znamy w ten sposób (II Kor. 5,16).
Znamy Go bowiem wy³¹cznie pod postaci¹ Ducha.

Ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz Ten sam Duch; ró¿ne te¿ s¹ ro-
dzaje pos³ugiwania, ale Ten sam Pan; ró¿ne s¹ wreszcie
dzia³ania, lecz Ten sam Bóg – sprawca wszystkiego we
wszystkim (I Kor. 12,4). Jezus jest Tym Prawdziwym Bogiem
i ¯yciem Wiecznym (I Jana 5,20).

Z kolei Ten, który Pana Jezusa wskrzesi³ z martwych
w stosunku do Niego ma prawo do tytu³u Ojca, bo przecie¿
nazwano Go Ojcem Odwiecznym (Izaj. 9,5). Dlatego Pismo
stwierdza, ¿e gdy Bóg Go ponad wszystko wywy¿szy³ i daro-
wa³ Mu imiê, które jest ponad wszelkie imiê, aby na imiê Je-
zusa zgina³o siê ka¿de kolano istot niebieskich, ziemskich
i podziemnych i aby wszelki jêzyk wyznawa³, ¿e Jezus Chry-
stus jest Panem, to sta³o siê to ku chwale Boga Ojca (Fi-
lip. 2,9).

S³owa: „Bóg Go ponad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu
Imiê, które jest ponad wszelkie imiê”... nale¿y traktowaæ
dos³ownie, to znaczy, ¿e Pan Jezus JEST ponad wszystkimi,
nawet ponad tym, który Go ponad wszystko wywy¿szy³. Jed-
nak dopiero po narodzeniu siê Ojca na Ziemi jako drugiego
Mesjasza (konkretnie Tego, którego nazwano Bogiem Moc-
nym, Ojcem Przedwiecznym), Jego œmierci i wskrzeszeniu go
z martwych przez Pana Jezusa, Jedynego i Prawdziwego Boga,
rzeczywistoœæ wróci do Pierwotnego Absolutu w którym Pan
Jezus we wszystkim bêdzie Pierwszy. Dopiero wtedy utrac¹
swe prawa wszelkie tytu³y, gdy Pan Jezus zwyciê¿y wszelk¹
zwierzchnoœæ, oraz wszelk¹ w³adzê i moc (I Kor. 15,24), do-
piero wtedy, ale w obecnym stanie rzeczy tytu³y te s¹ nadal ak-
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tualne i prawomocne, chocia¿ ju¿ dzisiaj wszystko jest
w wy³¹cznej mocy Boga Prawdziwego, Jezusa Chrystusa: Da-
na Mu jest wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat. 28,18).

5. JEZUS – S£OWO WCIELONE

A. Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bogiem
by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez
nie powsta³o, a bez niego nic nie powsta³o, co powsta³o
(Jan 1,1).

B. Po dokonaniu dzie³a stworzenia rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³o-
wieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Ukszta³towa³ Pan Bóg
cz³owieka z prochu Ziemi i tchn¹³ w nozdrza jego dech ¿ycia.
Wtedy sta³ siê cz³owiek istot¹ ¿yw¹ (Rodz. 1,26; 2,7).

C. My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny, z uformowanego mu³u.
A d¿inny stworzyliœmy wczeœniej
z ognia pal¹cego.
Oto powiedzia³ twój Pan do anio³ów:
„Ja stwarzam cz³owieka
z suchej gliny, z uformowanego mu³u.
A kiedy go ukszta³tujê harmonijnie
i tchnê w niego z Mojego Ducha,
to padnijcie przez nim wybijaj¹c pok³ony!”
I pok³onili siê anio³owie wszyscy razem,
z wyj¹tkiem Iblisa;
on odmówi³ przy³¹czenia siê do tych,
którzy wybijaj¹ pok³ony.
Powiedzia³ Pan:
„Có¿ z tob¹, ¿e nie jesteœ z tymi,
którzy wybijaj¹ pok³ony?”
On odpowiedzia³:
„Ja nie bêdê wybija³ pok³onów
przed cz³owiekiem, którego stworzy³eœ
z suchej gliny, z uformowanego mu³u”.
Powiedzia³:
„WychodŸ wiêc st¹d!
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Jesteœ przeklêty!
I zaprawdê przekleñstwo nad tob¹,
a¿ do Dnia S¹du!”
On powiedzia³:
„Panie mój!
Udziel mi zw³oki do Dnia,
kiedy ludzie bêd¹ wskrzeszeni!”
Powiedzia³:
„B¹dŸ wiêc wœród tych,
którym dano oczekiwaæ,
a¿ do Dnia czasu oznaczonego” (15,26; 17,63; XV, 26; XVII, 61).

D. Dnia czasu oznaczonego powiedzieli anio³owie:
„O Maryjo!
Bóg zwiastuje Ci radosn¹ wieœæ,
o S³owie pochodz¹cym od Niego,
którego Imiê Mesjasz,
Jezus, Syn Maryi.
On bêdzie wspania³y na tym œwiecie
i w ¿yciu ostatecznym” (3,40; III,45).

E. Mesjasz, Jezus Syn Maryi
jest tylko pos³añcem Boga
(Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie pos³a³; Jan 12,45).
I Jego S³owem, które z³o¿y³ Maryi
i Duchem pochodz¹cym od Niego (4,168; IV, 171).

F. W oznaczonym czasie S³owo Cia³em siê sta³o i zamiesz-
ka³o wœród nas i ujrzeliœmy chwa³ê Jego – chwa³ê, jak¹ ma
Jedyny Syn od Ojca, pe³en ³aski i prawdy (Jan 1,14).

Bóg narodzi³ siê na Ziemi jako cz³owiek. Tak jak wiara bez
uczynków jest martwa, tak s³owo nieurzeczywistnione jest
puste. W Dniu narodzin Boga Prawdziwego S³owo Bo¿e
sta³o siê rzeczywistoœci¹. Tej rzeczywistoœci ba³ siê tylko
przeciwnik – szatan. Gdy Bóg stwarza cz³owieka, aby przez
niego staæ siê S³owem – rzeczywistoœci¹, czyli S³owem Wcie-
lonym, przeciwnik buntuje siê i mówi:

„Ja jestem lepszy od niego.
Ty stworzy³eœ mnie z ognia,
a jego stworzy³eœ z gliny” (7,10; VII, 12);
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i nie oddaje „pok³onu cz³owiekowi”. Nie oddaje dobrowol-
nie, bo zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przez cia³o zostanie zde-
maskowany.

Czy stwarzaj¹c cz³owieka, Bóg uczyni³ jego cia³o tak, aby
przez nie wyjawiæ wartoœæ Ducha, w którym na krótki czas
da³ mu mieszkanie? OdpowiedŸ znajdujemy w liœcie œw.
Paw³a do Rzymian. Œw. Pawe³ opisuj¹c w nim podwójn¹ na-
turê cz³owieka, jako naturê cia³a i ducha powiedzia³: Bo
wed³ug cz³owieka wewnêtrznego mam upodobanie w Zako-
nie Bo¿ym. A w cz³onkach swoich dostrzegam inny zakon,
który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój ro-
zum i bierze mnie w niewolê zakonu grzechu, który jest
w cz³onkach moich (Rzym. 7,22).

Czytaj¹c te s³owa nasuwa siê pytanie: A co siê dzieje
z cz³owiekiem, który „wed³ug cz³owieka wewnêtrznego” nie
ma upodobania w Zakonie Bo¿ym? Taki cz³owiek nie ma po-
dwójnej natury; natury cia³a i ducha, lecz tylko cia³a, bo
po¿¹dliwoœci cia³a zgodne s¹ z po¿¹dliwoœciami ducha. A ¿e
zamys³ cia³a jest wrogi Bogu (Rzym. 8,7), taki cz³owiek nie
jest cz³owiekiem Bo¿ym. Jedynie, gdy cz³owiek „duchem
sprawy cia³a umartwia” (Rzym. 8,13), na pewno jest cz³owie-
kiem Bo¿ym i ¿y³ bêdzie. Mówiê wiêc: Wed³ug ducha postê-
pujcie, a nie bêdziecie pob³a¿ali ¿¹dzy cielesnej. Gdy¿ cia³o
po¿¹da przeciwko duchowi, a duch przeciwko cia³u, a te s¹
sobie przeciwne, abyœcie nie czynili tego, co chcecie. A jeœli
duch was prowadzi, nie jesteœcie pod Zakonem. Jawne s¹ bo-
wiem uczynki cia³a, mianowicie: ba³wochwalstwo, czary,
wrogoœæ, spór, zazdroœæ, gniew, knowania, waœnie, odszcze-
pieñstwo, zabójstwo, pijañstwo, ob¿arstwo i tym podobne;
o tych zapowiadam wam, jak ju¿ przedtem zapowiedzia³em,
¿e ci, którzy te rzeczy czyni¹ królestwa Bo¿ego nie odzie-
dzicz¹. Owocem zaœ ducha s¹: mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpli-
woœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, wstrzemiêŸ-
liwoœæ. Przeciwko takim nie ma Zakonu (Gal. 5,16).

Bóg Wszechmog¹cy nie ba³ siê konfrontacji cia³a i ducha,
lecz dobrowolnie podda³ siê jej, zamieniaj¹c Wszechmoc na
nicoœæ. Wszechmoc ta w straszliwej bezsilnoœci na krzy¿u
zwyciê¿y³a dos³ownie wszystko, nawet t¹ bezsilnoœæ. Spy-
chaj¹c Siebie na samo dno nicoœci z tego dna wo³a³a: Bo¿e
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mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? Ta Wszechmoc ju¿
wczeœniej wiedzia³a, ¿e sama nie wystarczy, wiêc zda³a siê na
drug¹ si³ê, której musia³a zawierzyæ – musia³a, lecz zarazem
chcia³a tego. Zawierzaj¹c, gotowa by³a do najwiêkszych po-
œwiêceñ, wiêc wyzby³a siê samej Siebie. Mi³oœæ wymaga ta-
kich poœwiêceñ, mi³oœæ bezgranicznie wierzy. I w wierze nie
przeliczy³a siê, mimo straszliwego wo³ania – wskrzeszona
z martwych, aby na jej Imiê zgina³o siê wszelkie kolano
w Niebie i na Ziemi i pod Ziemi¹ i aby wszelki jêzyk wy-
zna³, ¿e Jezus Chrystus jest Panem ku chwale tak¿e tej dru-
giej si³y (Filip. 2,10).

W tej prawdzie wype³ni³o siê proroctwo Izajasza, przez
którego przemawia³ Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10) nastê-
puj¹cej treœci: Przysiêgam na Siebie samego, z moich ust wy-
chodzi sprawiedliwoœæ, s³owo nieodwo³alne. Tak, przede
Mn¹ zegnie siê wszelkie kolano, wszelki jêzyk na Mnie
przysiêgaæ bêdzie mówi¹c: Jedynie u JAHWE jest sprawie-
dliwoœæ i moc (Izaj. 45,23; Rzym. 14,11).

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nasuwa siê nastê-
puj¹ca sentencja:

Pan Bóg sam Siebie pos³a³ jako Syna Swego,
¯e Bóg JEST tylko Jeden, przeto Jedynego.
Pan Bóg ca³e œwiadectwo z³o¿y³ w Swoim Synu;
Jest ni¹ prawda, co wiedzie od S³owa do czynu,
Bo najpierw by³o S³owo, potem œwiête Cia³o...
S³owo staj¹c siê Cia³em, cierpi¹c nie sk³ama³o.

6. TO¯SAMOŒÆ

Gdy Moj¿esz pas³ owce swojego teœcia Jetry – kap³ana Ma-
dianitów, zaprowadzi³ owce w g³¹b pustyni i przyszed³ do
góry Bo¿ej Horeb. Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³o-
mieniu ognia, ze œrodka krzewu. Anio³ ten przedstawia siê
bezosobowo: Bêdê, który Bêdê (...) i doda³: Tak powiesz sy-
nom Izraela: Bêdê pos³a³ mnie do was. I mówi³ dalej Bóg do
Moj¿esza: Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców wa-
szych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba pos³a³ mnie
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do was. To jest Imiê moje na wieki i tak Mnie nazywaæ bêd¹
po wszystkie pokolenia (Wyj. 3,1). I rzek³ Pan do Moj¿esza:
Teraz zobaczysz, co uczyniê faraonowi, ¿e zmuszony siln¹
rêk¹ wypuœci ich i zmuszony siln¹ rêk¹ wypêdzi ich z ziemi
swojej. Odezwa³ siê Bóg do Moj¿esza i rzek³: Jam jest Pan.

Objawi³em siê Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako
Bóg Wszechmog¹cy, lecz imienia mojego JAHWE im nie ob-
jawi³em. Ustanowi³em tak¿e Przymierze z nimi, ¿e im dam
ziemiê Kanaanejsk¹, ziemiê pielgrzymstwa ich, w której
przebywaliœcie jako przybysze (Rodz. 24,7). Ja tak¿e s³ysza-
³em wzdychanie synów Izraelskich, których Egipcjanie zmu-
szaj¹ do niewolniczej pracy i wspomnia³em na Moje Przy-
mierze. Dlatego powiedz do synów Izraelskich: Ja jestem JA-
HWE! Uwolniê was od jarzma egipskiego i wybawiê was
z niewoli i wyswobodzê was wyci¹gniêtym ramieniem
i przez surowe kary. I wezmê sobie was za mój lud i bêdê
wam Bogiem, i przekonacie siê, ¿e Ja JAHWE, Bóg wasz,
uwolni³em was od jarzma egipskiego. Potem wprowadzê was
do ziemi, któr¹ z rêk¹ podniesion¹, przysi¹g³em daæ Abraha-
mowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam j¹ wam w dziedzictwo. Za-
iste, Ja jestem JAHWE (Wyj. 6,1).

Bóg Wszechmog¹cy, jako Duch Œwiêty, który wype³nia
wszystko z okreœlonego miejsca Wszechœwiata, bêd¹c wszyst-
kim we wszystkim, nie móg³ sam osobiœcie ukazaæ siê na
Ziemi i równoczeœnie wype³niaæ wszystko Duchem swojej
Œwiêtoœci, jako ¿e Duch Œwiêty bezpoœrednio nigdy siê nie
ukazuje. Dlatego uczyni³ to za poœrednictwem Swojego
Anio³a, który raz mówi³ w imieniu Boga JAHWE, a innym
razem mówi³ w imieniu w³asnym. Gdy mówi³ w imieniu Bo-
ga Wszechmog¹cego, to tak, jakby JAHWE swoje s³owa
w³o¿y³ w jego usta, a Jego wola by³a wol¹ JAHWE.

Podobnie zosta³ nadany Koran przez Boga Wszechmo-
g¹cego, z t¹ ró¿nic¹, ¿e za poœrednictwem innego Anio³a,
którym by³ Gabriel. Znamiennym faktem jest to, ¿e Gabriel
przekazuj¹c s³owa Boga, bardzo czêsto mówi³ w pierwszej
osobie liczby pojedynczej, co by wskazywa³o na to, ¿e s¹ to
jego s³owa, choæ bez w¹tpienia s¹ to s³owa Tego, który go
pos³a³:
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„O synowie Izraela!
Wspomnijcie Moje dobrodziejstwa,
którymi was obdarzy³em
i wype³niajcie wiernie Moje przymierze,
wtedy i Ja bêdê wype³ni³ wasze przymierze.
I bójcie siê mnie!” (2,39; II,40).

Gdy mówi: „I bójcie siê Mnie”, to bez w¹tpienia, ka¿dy
muzu³manin wie, ¿e chodzi tu o Boga Wszechmog¹cego,
a nie Gabriela, bo:

Przecie¿ to On (Gabriel) zes³a³ go (Koran)
na twoje serce, za zezwoleniem Boga,
dla potwierdzenia prawdziwoœci tego,
co by³o zes³ane przed nim,
jako droga prosta
i radosn¹ wieœæ dla wierz¹cych (2,91; II, 97).

I tak zosta³o nadane prawo Narodowi ¯ydowskiemu. Zosta³o
ono dodane ze wzglêdu na wykroczenia, a¿ do przyjœcia Po-
tomka, którego dotyczy obietnica: przekazane zosta³o przez
anio³ów, podane przez Poœrednika. Lecz Poœrednik nie jest
z Jednego, a Bóg w³aœnie JEST sam Jeden (Gal. 3,19). Tym
sposobem Prawo sta³o siê wychowawc¹ dla ¯ydów ku Chry-
stusowi, aby z wiary uzyskali usprawiedliwienie (Gal. 3,24).

W Dziejach Apostolskich czytamy: Po czterdziestu latach
ukaza³ siê Moj¿eszowi na pustyni góry Synaj Anio³ Pañski
w p³omieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy, Moj¿esz podzi-
wia³ ten widok, lecz kiedy podszed³ bli¿ej, aby siê przyjrzeæ,
rozleg³ siê g³os Pana: Jam jest Bóg twoich przodków: Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Przerazi³ siê Moj¿esz
i nie œmia³ patrzeæ. Pan powiedzia³ do niego: Zdejm sanda³y
z nóg, bo miejsce na którym stoisz jest ziemi¹ œwiêt¹. D³ugo
napatrzy³em siê na ucisk ludu mojego w Egipcie i wys³u-
cha³em wzdychania jego i zst¹pi³em, aby ich wyzwoliæ.
PrzyjdŸ, poœlê ciê teraz do Egiptu. Tego w³aœnie Moj¿esza,
którego siê zaparli, mówi¹c: Któ¿ ciebie ustanowi³ panem
i sêdzi¹, tego pos³a³ Bóg jako wodza i wybawcê za poœred-
nictwem Anio³a, który mu siê ukaza³ w krzaku. On (anio³)
wyprowadzi³ ich, czyni¹c znaki i cuda w ziemi Egipskiej,
nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez czterdzieœci lat.
Ten w³aœnie Moj¿esz powiedzia³ do potomków Izraela: Pro-
roka jak ja wzbudzi wam Bóg spoœród braci waszych. On to
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w spo³ecznoœci na pustyni poœredniczy³ miêdzy Anio³em,
który mówi³ na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzyma³
s³owa ¿ycia, aby nam je przekazaæ (Dz. Ap. 7,30).

Anio³ ten pojawia siê wczeœniej i zawsze jest zwi¹zany
z Bogiem Wszechmog¹cym; jest jakby okreœleniem obja-
wiaj¹cego siê Boga. W pocz¹tkowych wersetach Ksiêgi Ro-
dzaju, kiedy Bóg powo³uje Abrahama, nastêpnie, gdy zapo-
wiada Abrahamowi, ¿e uczyni go ojcem licznego potomstwa
(Rodz. 12,1; 13,14) jeszcze tego tak nie widaæ. Dopiero, gdy
ukazuje siê Hagar na pustyni, wyraŸnie jest to przedstawio-
ne: Wtedy Anio³ Pañski rzek³ do niej: Wróæ do swojej pani
i pokornie poddaj siê pod jej w³adzê. Po czym Anio³ Pañski
oznajmi³: rozmno¿ê twoje potomstwo tak bardzo, ¿e nie bê-
dzie mo¿na go policzyæ (16,7). Tak¹ sam¹ obietnicê Anio³ ten
daje Abrahamowi i Sarze, gdy w towarzystwie dwóch innych
anio³ów ukazuje siê w d¹browie Mamre (Rodz. 17,1; 18,1).

¯e Anio³ ten dzia³a³ w imieniu Boga Wszechmog¹cego,
rozporz¹dzaj¹c jakby Jego moc¹, potwierdza tak¿e werset
(Rodz. 21,17). Gdy Hagar zosta³a wypêdzona wraz ze swym
synem od Abrahama, uda³a siê na pustyniê. Gdy zabrak³o jej
wody w kub³aku u³o¿y³a dziecko pod jednym krzewem, po
czym odesz³a i usiad³a opodal, tak daleko, jak ³uk doniesie,
mówi¹c: Nie bêdê patrzy³a na œmieræ dziecka. I tak siedz¹c
opodal, zaczê³a g³oœno p³akaæ. Ale Bóg us³ysza³ jêk ch³opca
i Anio³ Bo¿y zawo³a³ na Hagar z Nieba: Có¿ ci to Hagar? Nie
lêkaj siê, bo us³ysza³ Bóg jêk ch³opca tam le¿¹cego. Wstañ,
podnieœ ch³opca i weŸ go na rêkê, bo uczyniê go wielkim na-
rodem.

Werset ten wyraŸnie mówi, ¿e najpierw „Bóg us³ysza³ jêk
ch³opca”, a dopiero póŸniej „Anio³ Bo¿y zawo³a³ na Hagar
z Nieba...” Werset ten niepodwa¿alnie podkreœla, ¿e Anio³
ten dzia³a³ w imieniu Boga Wszechmog¹cego na zasadzie
pe³nomocnictwa. Mówi o tym nastêpny werset omawianej
Ksiêgi, gdy Bóg wystawia Abrahama na próbê, gdy ka¿e mu
z³o¿yæ w ofierze jego jedynego syna. Kiedy Abraham nie wa-
ha siê tego uczyniæ, wtedy Anio³ Pañski zawo³a³ na niego
z Nieba i rzek³: Abrahamie! Abrahamie! A on rzek³: Oto je-
stem. Anio³ powiedzia³ mu: Nie podnoœ rêki na ch³opca i nie
czyñ mu nic z³ego! Teraz pozna³em, ¿e boisz siê Boga, bo nie
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odmówi³eœ mi nawet twego jedynego syna (Rodz. 22,11). Po
czym Anio³ Pañski przemówi³ g³oœno do Abrahama z Nieba,
po raz drugi: Przysiêgam na siebie, wyrocznia Pana, ¿e po-
niewa¿ uczyni³eœ to, a nie oszczêdzi³eœ syna twego jedynego,
bêdê ci b³ogos³awi³ i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiaz-
dy na Niebie i jak ziarnka piasku na wybrze¿u morza; po-
tomkowie twoi zdobêd¹ warownie twych nieprzyjació³
(Rodz. 22,15).

Anio³ ten w liœcie do Hebrajczyków nazwany jest Bogiem,
co stwierdzamy, czytaj¹c nastêpuj¹cy werset: Gdy bowiem
Bóg da³ Abrahamowi obietnicê, a nie mia³ nikogo wiêkszego
na kogo by przysi¹g³ (pe³nomocnictwo), przysi¹g³ na same-
go Siebie mówi¹c: Zaiste, bêdê b³ogos³awi³ ci i rozmno¿ê ciê
bez miary (Hebr. 6,13). Potwierdza to tak¿e œw. £ukasz, gdy
cytuje wypowiedŸ Œw. Paw³a, zwracaj¹cego siê do ¯ydów na-
stêpuj¹cymi s³owami: Mê¿owie izraelscy i wy, którzy boicie
siê Boga, pos³uchajcie! Bóg tego Ludu Izraelskiego wybra³
sobie naszych ojców i na obczyŸnie, w ziemi Egipskiej wy-
wy¿szy³ lud i mocarnym ramieniem wywiód³ go z niej.
I przez lat oko³o czterdziestu znosi³ ich cierpliwie na pustyni
(z ziemi Egipskiej, Naród Izraelski wywiód³ Anio³, czyni¹c
tam znaki i cuda, jak równie¿ na Morzu Czerwonym i na pu-
styni przez czterdzieœci lat; Sêdz. 2,1; Dz. Ap. 7,36). I wytê-
pi³ siedem narodów w ziemi Kanaanejskiej, i da³ im ziemiê
ich w dziedzictwo, na oko³o czterysta piêædziesi¹t lat. A po-
tem da³ im sêdziów, a¿ do proroka Samuela. Potem za¿¹dali
króla i da³ im Bóg Saula, syna Kisza, mê¿a z plemienia Be-
niamina, który panowa³ czterdzieœci lat. A gdy go odrzuci³,
powo³a³ im na króla Dawida i wystawi³ mu œwiadectwo
w s³owach: Znalaz³em Dawida, syna Jessego, mê¿a wed³ug
serca mego, który wykona ca³kowicie wolê moj¹. Z jego to
potomstwa, zgodnie z obietnic¹ (na górze Horeb; Wyj. 3,1;
Pwt. 18,15; II Sam. 7,12; Dz. Ap. 3,22) wywiód³ Bóg Izraelo-
wi Zbawiciela, Jezusa, przed którego przyjœciem Jan zwiasto-
wa³ chrzest upamiêtania, ca³emu ludowi izraelskiemu. Gdy
Jan by³ bliski koñca swej misji, powiedzia³: Nie jestem tym
za kogo mnie uwa¿acie; ale oto idzie za mn¹ Ten, którego
sanda³ów nie jestem godzien rozwi¹zaæ u stóp Jego.

Mê¿owie, bracia, synowie rodu Abrahamowego, i ci wœród
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was, którzy siê Boga boj¹, wam to zosta³a pos³ana wieœæ
o tym zbawieniu. Mieszkañcy Jerozolimy bowiem i ich prze-
³o¿eni nie poznali Go i przez skazanie Go wype³nili s³owa
proroków, czytane w ka¿dy szabat, choæ nie znaleŸli nic,
czym by zas³ugiwa³ na œmieræ, za¿¹dali od Pi³ata, aby by³
stracony. Kiedy zaœ wykonali wszystko, co o Nim napisano,
zdjêli Go z drzewa i z³o¿yli w grobie. Lecz Bóg wzbudzi³ Go
z martwych; przez wiele dni ukazywa³ siê On tym, którzy ra-
zem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz s¹
Jego œwiadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobr¹
nowinê, tê obietnicê, któr¹ da³ ojcom, wype³ni³ teraz Bóg
dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano
w Psalmie drugim:

Synem moim jesteœ,
Dzisiaj Ciê zrodzi³em.

A ¿e Go wzbudzi³ z martwych, aby ju¿ nigdy nie ogl¹da³ ska-
¿enia powiedzia³ to tak:

Da³ wam œwiête rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne...

Dlatego i na innym miejscu mówi:

Nie dopuœcisz, aby œwiêty Twój ogl¹da³ ska¿enie...

Dawid bowiem, gdy wykona³ s³u¿bê, jak¹ mu wyroki Bo¿e za
jego pokolenia wyznaczy³y, zasn¹³, zosta³ przy³¹czony do oj-
ców swoich i ogl¹da³ ska¿enie; lecz Ten, którego Bóg wzbu-
dzi³, nie ogl¹da³ ska¿enia. Niech¿e wiêc bêdzie wam wiado-
me, mê¿owie bracia, ¿e przez Tego zwiastowane wam bywa
odpuszczenie grzechów i ¿e w Nim ka¿dy, kto wierzy bywa
usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogli byæ
usprawiedliwieni przez zakon Moj¿esza (Dz. Ap. 13,17–39).

O tym, ¿e Anio³ ten jest Bogiem stwierdzamy jeszcze
wczeœniej, bo ju¿ w Piêcioksiêgu, kiedy ukazuje siê we œnie
Jakubowi. Czytamy tam: I wtedy Anio³ Boga wo³a³ na mnie
we œnie: Jakubie! A gdy mu odpowiedzia³em: S³ucham (...)
mówi³: Spójrz i przypatrz siê. Wszystkie samce pokrywaj¹ce
trzodê s¹ pstre, cêtkowate i ³aciate; widzê bowiem jak Laban
z tob¹ postêpuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaœci³eœ
stelê i z³o¿y³eœ mi œlub (Rodz. 31,10); jako Bogu Abrahama
i Izaaka (Rodz. 28,13), a póŸniej równie¿, jako Bogu Jakuba.
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Dlatego oko³o XIII wieku przed Chrystusem, Anio³ Ten,
ukazuj¹c siê w krzaku gorej¹cym, oznajmi³ Moj¿eszowi, ¿e
jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba (Wyj. 3,6). Potwier-
dza to tak¿e prorok Ozeasz nastêpuj¹cymi s³owami: JAHWE
wiedzie spór z Izraelem, ukarze postêpki Jakuba i odp³aci za
jego uczynki. Ju¿ w ³onie matki oszuka³ on brata, w pe³ni si³
bêd¹c walczy³ nawet z Bogiem. Walcz¹c z Anio³em zwyciê-
¿y³ i p³aka³, b³aga³ jego o ³askê. Spotka³ Go w Betel i tam
z nim rozmawia³ (Ozeasz 12,3).

Widzimy zatem, ¿e Anio³ ten ma prawo do tytu³u Boga,
ale skoro równoczeœnie jest Anio³em Pañskim, to nad nim
jest Pan, o którym jeszcze nic nie wiemy. Dopiero póŸniej
Pismo mówi, ¿e obietnice by³y dane Abrahamowi i Potom-
kowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz
jako o jednym: I Potomkowi twemu, a tym jest Chrystus
(Gal. 3,16), który ustanowiony zosta³ dziedzicem Wszechrze-
czy (Hebr. 1,2).

Anio³ ten ukazuje siê tak¿e Jozuemu, przedstawiaj¹c siê
jako wódz zastêpów Boga JAHWE. Czytamy: Gdy Jozue
przebywa³ blisko Jerycha, podniós³ oczy i ujrza³ przed sob¹
mê¿a z mieczem dobytym w rêku. Jozue podszed³ do niego
i rzek³: Czy jesteœ po naszej stronie, czy te¿ po stronie na-
szych wrogów? A on odpowiedzia³: Nie, gdy¿ jestem wo-
dzem zastêpów Pañskich i w³aœnie przyby³em. Wtedy Jozue
upad³ twarz¹ na Ziemiê, odda³ mu pok³on i rzek³ do niego:
Co rozkazuje mój Pan swemu s³udze? Na to rzek³ wódz za-
stêpów Pañskich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich,
albowiem miejsce na którym stoisz jest œwiête (Joz 5,13). S¹
to takie same s³owa, jakie wypowiedzia³ Anio³ w p³omieniu
ognistego krzaka do Moj¿esza, na górze Synaj. Identycznoœæ
tych wypowiedzi wskazuje na to, ¿e powiedzia³a je ta sama
istota (Wyj. 3,5).

Anio³ ten ukazuje siê Izraelitom w Bochim (Sêdz. 2,1),
nastêpnie Gedeonowi (Sêdz. 6,11) i ca³y czas towarzyszy po-
tomkom Abrahama, a¿ do czasu proroków... Kim jest ten po-
œrednicz¹cy Anio³-Bóg? Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e Poœredni-
kiem tym móg³ byæ tylko Micha³, Ksi¹¿e anielski Narodu
¯ydowskiego. Dlatego tytu³uje siê Bogiem, ale tylko w od-
niesieniu do Synów Izraela. Inne narody mia³y równie¿ swo-
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ich bogów – anio³ów opiekuñczych. Pisze o tym prorok Da-
niel, gdy cytuje s³owa Boga JAHWE nastêpuj¹cej treœci: Te-
raz muszê znów walczyæ z Ksiêciem Persów, a gdy skoñczê
nadejdzie Ksi¹¿ê Grecji. Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie
pomóc przeciw nim z wyj¹tkiem waszego Ksiêcia Micha³a.
A Ja od pierwszego roku Dariusza Meda jestem mu ku po-
mocy i obronie (Dan. 10,20; 11,1), wed³ug s³ów: Si¹dŸ „po
prawicy” mojej a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem
pod stopy Twoje (Ps. 110,1).

Widzimy zatem, ¿e istnieli tzw. bogowie, ale Bogiem bo-
gów i Panem panów jest sam Bóg JAHWE. Wed³ug woli Bo-
ga JAHWE, Anio³ opiekuñczy Narodu ¯ydowskiego mia³
obj¹æ tron Boga Najwy¿szego. Nic te¿ dziwnego, ¿e przygo-
towuj¹c siê do tej funkcji ju¿ wczeœniej uto¿samia siê ze
Stwórc¹, choæ sam jest stworzeniem.

To¿samoœæ jego najtrafniej wyra¿aj¹ s³owa samego Boga
JAHWE, który powiedzia³ do Izraela: Oto Ja posy³am Anio-
³a przed tob¹, aby ciê strzeg³ w czasie twej drogi i doprowa-
dzi³ ciê do miejsca, które ci wyznaczy³em. Szanuj go i b¹dŸ
uwa¿ny na jego s³owa. Nie sprzeciwiaj siê mu w niczym,
gdy¿ nie przebaczy waszych przewinieñ, bo Imiê Moje jest
w nim (Wyj. 23,20).

A zstêpuj¹c z Gilgal do Bochim Anio³ ten, zwracaj¹c siê
do ¯ydów, powiedzia³ wprost: Wywiod³em was z Egiptu
i wprowadzi³em was do ziemi, któr¹ przysi¹g³em daæ wa-
szym przodkom mówi¹c: Nie naruszê przymierza mego
z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza
z mieszkañcami tej ziemi, ale zburzcie ich o³tarze. Wy jed-
nak nie us³uchaliœcie mojego g³osu. Czemu to uczyniliœcie?
Przeto i Ja powiadam: Nie wypêdzê ich spoœród was, bêd¹
wam wrogami, a ich bogowie bêd¹ dla was sid³em (Sêdz. 2,1;
Dz. Ap. 7,30). Dlatego du¿o wczeœniej z Kadesz, wyprawi³
Moj¿esz pos³ów do króla Edomu, ¿eby mu powiedzieli: Tak
mówi brat twój, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie
spad³y na nas. Niegdyœ powêdrowali przodkowie nasi do
Egiptu i przebywali tam czas d³ugi. Egipcjanie jednak Ÿle siê
obchodzili z nami, podobnie jak z przodkami naszymi.
Wo³aliœmy wtedy do JAHWE, a On us³ysza³ g³os nasz
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i pos³a³ Anio³a, który nas wyprowadzi³ z Egiptu (Licz 20,14;
Wyj. 23,20; 32,34; 33,2).

Nic te¿ dziwnego, ¿e niektóre wypowiedzi tego Anio³a do-
tycz¹ bezpoœrednio samego JAHWE, który poœrednio przez
niego przemawia³ z Nieba jako Bóg Wszechmog¹cy, a inne
zaœ wypowiedzi s¹ osobistymi wypowiedziami tego¿ Anio³a.
Mia³ on prawo prowadzenia pewnych spraw na Ziemi, na
podstawie upowa¿nienia wydanego przez Mocodawcê. Spra-
wy te zwi¹zane by³y z narodem Izraelskim, jako z narodem
wybranym, a¿ do przyjœcia Potomka z rodu Dawida, którego
dotyczy³a obietnica (Gal. 3,16; 3,19). Tym sposobem Prawo
nadane przez Poœrednika sta³o siê dla ¯ydów wychowawc¹
ku Chrystusowi, aby z wiary uzyskali usprawiedliwienie
(Gal. 3,24).

Anio³ ten uto¿samiaj¹c siê ze Stwórc¹ – na zasadzie pe³no-
mocnictwa – dzia³a³ wed³ug woli Stwórcy, w Jego Imieniu
i dla Jego sprawy. Ostatecznie okreœla siê jako Pan Zastêpów,
ale Pan Zastêpów Boga JAHWE, przemawiaj¹c przez proro-
ka Natana do króla Dawida: To mówi Pan Zastêpów: Kiedy
wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych przodków,
wtedy wzbudzê po tobie Potomka twojego, który wyjdzie
z twego ³ona i utwierdzê Jego królestwo. On zbuduje dom
Imieniu memu, a Ja utwierdzê tron Jego królestwa na wieki.
Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie Mi za Syna (II Sam. 7,12),
dlatego Moj¿eszowi przedstawia siê: Bêdê, który Bêdê.

7. BÓG I JEZUS

W Koranie czytamy:

Nie! To Bóg na³o¿y³ na nie pieczêæ
za ich (¯ydów) niewiarê,
tak i¿ tylko niewielu z nich wierzy,
i za ich niewiarê,
i za to, ¿e powiedzieli przeciw Maryi
kalumniê straszn¹,
i za to, ¿e powiedzieli:
„Zabiliœmy Mesjasza, Jezusa, Syna Maryi,
pos³añca Boga”.
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– Podczas, gdy oni Go nie zabili,
ani Go nie ukrzy¿owali,
tylko im siê tak zdawa³o;
i zaprawdê ci, którzy siê ró¿ni¹ w tej sprawie,
s¹ z pewnoœci¹ w zw¹tpieniu;
oni nie maj¹ o tym ¿adnej wiedzy,
id¹ tylko za przypuszczeniem;
oni Go nie zabili z pewnoœci¹.
Przeciwnie!
Wyniós³ Go Bóg do siebie!
Bóg jest potê¿ny i m¹dry!
I nie ma nikogo spoœród ludu Ksiêgi,
kto by nie uwierzy³ w Niego
przed Jego œmierci¹;
a w Dniu Zmartwychwstania
On bêdzie przeciwko nim œwiadkiem (4,155; IV, 155).

A. W Wersecie tym charakterystyczne s¹ s³owa:

... oni Go (Jezusa) nie zabili,
ani Go nie ukrzy¿owali,
tylko im siê tak zdawa³o.

S³owa te Muzu³manie interpretuj¹ dos³ownie, przez co nie
wierz¹ w ukrzy¿owanie i œmieræ Pana Jezusa. S³owa te s¹ jed-
nak wielk¹ przenoœni¹. Chodzi tu bowiem o ¿ycie prawdzi-
we, którego uosobieniem jest Duch, a nie ¿ycie pozorne, któ-
rego uosobieniem jest cia³o. Dlatego werset ten nale¿y rozu-
mieæ nastêpuj¹co; mimo, ¿e ¯ydzi zabili Pana Jezusa, to oni
Go rzeczywiœcie nie zabili. Postaæ pozorna cia³a zwiod³a ich
okrucieñstwa, bo Bóg wyniós³ Go do siebie wskrzeszaj¹c Go
z martwych. ¯ydzi, znêcaj¹c siê nad cia³em Pana Jezusa,
w rzeczywistoœci nie wyrz¹dzili Mu ¿adnej krzywdy, oprócz
bólu, bo Pan Jezus ¿yje. Wprawdzie w ciele poniós³ œmieræ,
lecz DUCHEM zosta³ przywrócony ¿yciu (I Piotra 3,18).
Dlatego jeszcze za ¿ycia na Ziemi Pan Jezus naucza³: Nie
bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie
mog¹. Bójcie siê raczej Tego, który duszê i cia³o mo¿e zatra-
ciæ w piekle (Mat. 10,28). Podsumowaniem powy¿szych roz-
wa¿añ jest nastêpuj¹ca sentencja:

Cia³o ludzkie, choæ ¿yje pozorem jest ¿ycia...
Pozór stwarza to wszystko, co zawsze rzekome.
Gdy rzekom¹ jest sprawa bycia lub nie bycia,
To s³owo: „byæ!” – coœ znaczy przez zmartwychwskrzeszone.
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S³owa:

...oni Go (Jezusa) nie zabili,
ani Go nie ukrzy¿owali,
tylko im siê tak zdawa³o...

mo¿na jeszcze skomentowaæ w nastêpuj¹cy sposób. Otó¿
Muhammad, redaguj¹c omawiany werset, pope³ni³ nieœwia-
domie b³¹d, poniewa¿ wszystkie cztery Ewangelie wyraŸnie
mówi¹ o ukrzy¿owaniu i œmierci Pana Jezusa. Ponadto
w Objawieniu œw. Jana (12,11) czytamy: Oni (Micha³ i Anio-
³owie) zwyciê¿yli go (szatana) przez krew Baranka i dziêki
s³owu swego œwiadectwa, bo nie umi³owali dusz swoich, tak,
by je raczej obraæ ni¿ œmieræ (skoro wiadomo, ¿e tym, który
mia³ w³adzê nad œmierci¹ by³ szatan). A poniewa¿ Objawie-
nie zosta³o spisane przed wypowiedzeniem do Micha³a przez
Boga JAHWE s³ów: Si¹dŸ „po prawicy” mojej..., oraz: Ber³o
mocy Twojej poœle JAHWE z Syjonu..., dlatego ukrzy¿owa-
nie i œmieræ Pana na krzy¿u by³y uzgodnione ju¿ wczeœniej
i musia³y siê wype³niæ, bo przecie¿: Wtedy bêd¹ patrzeæ na
Mnie, którego przebodli (Zach. 12,10). Dlatego prawda opi-
sana w Koranie nie mo¿e kolidowaæ z prawd¹ opisan¹ w Sta-
rym i Nowym Testamencie. Zatem Muhammad pope³ni³
nieœwiadomie b³¹d. Mamy prawo tak s¹dziæ, bo Bóg za po-
œrednictwem Gabriela wyraŸnie objawi³ Muhammadowi:

„I My nie pos³aliœmy przed tob¹
¿adnego pos³añca, ani proroka,
któremu by szatan coœ nie podszepn¹³,
gdy ten oddawa³ siê marzeniom” (XXII, 52).

S³owa te dotycz¹ tak¿e Muhammada, bo szatan – w czasie,
kiedy ¿y³ Muhammad by³ jeszcze nie uwiêziony; dzia³a³ jako
duch, który rz¹dzi³ z powietrza, bo „by³ w³adc¹ mocarstwa
powietrza” (Efez. 2,2) unosz¹c siê nad powierzchni¹ Ziemi,
po str¹ceniu go z Nieba. Prawda ta dok³adnie opisana zosta³a
w punkcie 3. „KONIEC CZASÓW – NOWE NIEBO I NO-
WA ZIEMIA”, przy omawianiu zdarzeñ zwi¹zanych z ha-
s³em „Goga i Magoga”.

... oni Go (Jezusa) nie zabili,
ani Go nie ukrzy¿owali,
tylko im siê tak zdawa³o...
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jest to teza pojawiaj¹ca siê te¿ w chrzeœcijañskich, sektach
gnostycznych. Dlatego w komentarzu do Koranu czytamy:
Znany komentator Koranu At-Tabari zebra³ na ten temat
wiele interesuj¹cych przekazów, zwanych hadisami, które
równie¿ przytaczaj¹ inni egzegeci i komentatorzy mu-
zu³mañscy. Nie miejsce tu, ¿eby siê nimi szczegó³owo zajmo-
waæ; mo¿na tylko stwierdziæ z pewnoœci¹, i¿ muzu³manie
(opieraj¹c siê na Koranie) nie wierzyli w ukrzy¿owanie
i œmieræ Jezusa Chrystusa. Wedle ich mniemania, zosta³
ukrzy¿owany i zmar³ na krzy¿u jakiœ inny cz³owiek, podob-
ny do Niego, przyjmuj¹c w tej postaci czêœæ chrzeœcijañskiej
tradycji religijnej. Taka teza pojawi³a siê bowiem w niektó-
rych sektach chrzeœcijañskich, jeszcze przed dzia³alnoœci¹
Muhammada.

Niektórzy badacze stwierdzaj¹, ¿e Muhammad g³osi³ idee
bliskie mnichom syryjsko-nestoriañskim. Wiadomo te¿, ¿e
Muhammad mia³ czêste kontakty z sektami gnostycznymi
i manichejskimi, zaœ chrzeœcijañstwo w ró¿nej postaci prze-
nika³o do Arabii z pó³nocy i po³udnia przed wyst¹pieniem
Muhammada. Zatem omawiany werset jest „podszeptem”.

Lecz Bóg œciera to, co podsuwa szatan;
potem utwierdza swoje znaki.
Bóg jest Wszechmocny, M¹dry,
by uczyniæ to, co podsuwa szatan
prób¹ dla tych,
w których sercach tkwi choroba
i którzy serca maj¹ zatwardzia³e (XXII,52).

Bóg œciera „to, co podsuwa szatan” przez ludzi, których do
tego celu powo³a³. By³yby to zaledwie dwa mankamenty,
stwierdzone w Koranie i sprostowane przez drugiego Mesja-
sza, dziêki któremu Bóg œciera to, co podsuwa szatan. Tak
wiêc druga wersja jest bardziej logiczna, ale tak¿e pierwsza
wersja mo¿e byæ uznana, poniewa¿ Pan Jezus powiedzia³ do
mnie: Obecnie jestem w takiej chwale, ¿e œmieræ na krzy¿u
mogê uznaæ za nieby³¹. To objawienie potwierdzaj¹ s³owa
wypowiedziane z krzy¿a przez Pana Jezusa, który zwracaj¹c
siê do Boga Wszechœwiata wyraŸnie powiedzia³: Ojcze, prze-
bacz im (¯ydom), bo nie wiedz¹, co czyni¹ (£uk. 23,34).

B. Drug¹ wa¿n¹ spraw¹ poruszan¹ w 159 wersecie omawianej
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sury s¹ s³owa: „przed Jego œmierci¹”. I od razu nasuwa siê
pytanie: o czyj¹ œmieræ tu w rzeczywistoœci chodzi? Anali-
zuj¹c powy¿szy tekst bez w¹tpienia stwierdzamy, ¿e mowa
jest w nim o dwóch istotach: Bogu i Jezusie. Ale jest on tak
napisany, ¿e mo¿na go interpretowaæ dwojako; odnosz¹c
s³owa „przed Jego œmierci¹” do Pana Jezusa lub do Boga.
Gdy zaimek „przed Jego œmierci¹” odniesiemy do Pana Jezu-
sa, to werset ten bêdzie przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

Przeciwnie!
Wyniós³ Go Bóg do siebie!
Bóg jest potê¿ny i m¹dry!
I nie ma nikogo spoœród ludu Ksiêgi,
Kto by nie uwierzy³ w [Jezusa]
przed Jego œmierci¹,
a w Dniu Zmartwychwstania
On bêdzie przeciwko nim œwiadkiem.

Je¿eli powy¿sza interpretacja by³aby prawdziwa, to jedno-
znacznie wynika z niej, ¿e Pan Jezus musi umrzeæ i byæ
zmartwychwskrzeszony. Ale ¿eby umrzeæ, musi siê narodziæ
po raz drugi i ¿yæ na Ziemi jako cz³owiek.

Je¿eli z kolei zaimek: „przed Jego œmierci¹” odniesiemy
do Boga, to treœæ omawianego wersetu bêdzie nastêpuj¹ca:

Przeciwnie!
Wyniós³ Go Bóg do siebie!
Bóg jest potê¿ny i m¹dry!
I nie ma nikogo spoœród ludu Ksiêgi,
Kto by nie uwierzy³ [w Boga]
przed Jego œmierci¹,
a w Dniu Zmartwychwstania
On bêdzie przeciwko nim œwiadkiem.

Z kolei ta interpretacja niepodwa¿alnie mówi, ¿e Bóg musi
umrzeæ i byæ zmartwychwskrzeszony.

Czy jest to mo¿liwe? – Oczywiœcie, ale tylko wtedy, gdy
Bóg narodzi siê na Ziemi jako cz³owiek – istota sk³adaj¹ca
siê z Ducha i cia³a, podobnie jak Bóg JAHWE – Jezus Chry-
stus. Po przeanalizowaniu powy¿szego tekstu nale¿y teraz
zadecydowaæ, któr¹ z tych wersji uznaæ za prawdziw¹?

Poniewa¿ Koran uznaje Stary i Nowy Testament jako
Ksiêgi równorzêdne z Koranem wed³ug s³ów:

Wierzymy w Boga i w to, co nam zes³a³
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i w to, co zosta³o zes³ane
Abrahamowi, Izaakowi,
Izmaelowi i Jakubowi,
jak i plemionom
i w to, co zosta³o dane Moj¿eszowi,
Jezusowi i prorokom
– od ich Pana.
My nie robimy ró¿nicy miêdzy ¿adnym z nich
i jesteœmy Jemu ca³kowicie poddani (3,78; III, 84);

dlatego przy podjêciu decyzji nale¿y uwzglêdniæ prawdy za-
warte w tych trzech Pismach Œwiêtych tak, ¿eby ze sob¹ nie
kolidowa³y.

W liœcie œw. Paw³a do Rzymian czytamy: Chrystus po-
wstawszy z martwych ju¿ wiêcej nie umiera, œmieræ nad Nim
nie ma w³adzy. Umar³szy bowiem umar³ dla grzechu tylko
raz, a ¿e ¿yje, ¿yje dla Boga (jest „po jego prawicy”; Rzym.
6,8).

Poniewa¿ „Chrystus powstawszy z martwych ju¿ wiêcej
nie umiera, œmieræ nad Nim nie ma w³adzy”, 159 werset 4
sury, bez w¹tpienia odnosi siê do Boga. Konkretnie jest nim
Œw. Micha³, jako drugi Mesjasz, co zosta³o udowodnione ju¿
we wczeœniejszych opracowaniach. Dlatego œw. Pawe³, pisz¹c
list do Koryntian, przekaza³: Albowiem ja przej¹³em od Pa-
na to, co wam przekaza³em, ¿e Pan Jezus tej nocy, której by³
wydany, wzi¹³ chleb, a podziêkowawszy, z³ama³ i rzek³:
Bierzcie, jedzcie, to jest Cia³o Moje za was wydane; to czyñ-
cie na pami¹tkê Moj¹.

Podobnie i kielich po wieczerzy, mówi¹c: Ten kielich to
nowe przymierze we krwi mojej; to czyñcie, ilekroæ piæ bê-
dziecie na pami¹tkê moj¹. Albowiem ilekroæ ten chleb jecie,
a z kielicha tego pijecie, œmieræ Pañsk¹ zwiastujecie, a¿
przyjdzie (I Kor. 11,23).

Powy¿sze rozwa¿ania wyraŸnie mówi¹ o œmierci Pañskiej,
która musi przyjœæ na Tego, o którym Koran rygorystycznie
stwierdza, ¿e On jest jeszcze Jedynym Bogiem Wszechœwia-
ta. Prawda ta wyraŸnie przedstawiona jest w surach opi-
suj¹cych scenê, kiedy Bóg ukazuje siê Moj¿eszowi w krzaku
gorej¹cym mówi¹c:

„O Moj¿eszu!
Zaprawdê, Ja jestem twoim Panem!
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Zdejm twoje sanda³y!
Jesteœ w œwiêtej dolinie Tuwa!
Ja ciebie wybra³em;
pos³uchaj tego, co ci bêdzie objawione!
Zaprawdê, Ja jestem Bogiem!
NIE MA BOGA, JAK TYLKO JA!” (XX, 11).

Oraz:
„B³ogos³awiony jest Ten,
który jest w ogniu i który jest wokó³ niego!
Chwa³a niech bêdzie Bogu, Panu œwiatów!
O Moj¿eszu!
Zaprawdê, Jam jest Bóg, Potê¿ny, M¹dry!” (XXVII,8).

W obecnym stanie rzeczy tytu³ Boga i Ojca przys³uguje Mi-
cha³owi, jako temu, którego przecie¿ nazwano Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym (Izaj. 9,5), jako temu, który Pana
Jezusa wskrzesi³ z martwych, przez co Pan Jezus sta³ siê Sy-
nem jako: Pocz¹tek Stworzenia Bo¿ego (Obj. 3,14) i Pierwo-
rodny z umar³ych (Kol. 1,15; 1,18). W momencie, kiedy Mi-
cha³ narodzi siê na Ziemi jako cz³owiek, umrze i zostanie
zmartwychwskrzeszony przez Pana Jezusa – Boga Prawdzi-
wego, wszystko wróci do Pierwotnego Absolutu. Dopiero
wtedy Pan Jezus jako Bóg Prawdziwy odzyska tytu³ Boga bo-
gów i Ojca, staj¹c siê we wszystkim Pierwszy, jako Jedyny
Bóg Prawdziwy, choæ ju¿ JEST Duchem Œwiêtym.

Micha³ z kolei utraci tytu³ Boga i Ojca, a odzyska tytu³ Sy-
na. Wreszcie nast¹pi koniec, gdy (Jezus) przeka¿e królowa-
nie Bogu i Ojcu, gdy zwyciê¿y wszelk¹ zwierzchnoœæ oraz
wszelk¹ w³adzê i moc. Trzeba bowiem, aby (Bóg Ojciec) kró-
lowa³, a¿ po³o¿y wszystkich nieprzyjació³ pod stopy Jego (Je-
zusa), jako ¿e Pan Jezus zasiadaj¹c „po prawicy” Boga ocze-
kuje, a¿ nieprzyjaciele Jego stan¹ siê podnó¿kiem nóg Jego
(Hebr. 10,12). Jako ostatni wróg zostanie pokonana œmieræ.
Wszystko bowiem rzuci³ (Bóg) pod stopy Jego (Jezusa,
w drugim poddaniu wszystkiego), ale teraz wszak¿e nie wi-
dzimy jeszcze, aby Mu wszystko by³o poddane (Hebr. 2,8),
a to dlatego, ¿e kiedy siê mówi, ¿e wszystko jest poddane,
znaczy to, i¿ z wyj¹tkiem Tego, który Mu (Jezusowi) podda³
wszystko (w drugim poddaniu wszystkiego). A kiedy ju¿
wszystko Mu zostanie poddane, wtedy i sam Syn (Micha³)
zostanie poddany Temu, który mu podda³ wszystko
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(w pierwszym poddaniu wszystkiego), aby Bóg by³ wszyst-
kim we wszystkim (I Kor. 15,24).

Pocz¹tek powy¿szego tekstu zaczyna siê od s³ów: Wresz-
cie nast¹pi koniec, gdy przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu.
Bez w¹tpienia chodzi tu o w³adzê królewsk¹, atrybutem któ-
rej jest ber³o, a nie w³adzê Bosk¹, atrybutem której jest dia-
dem (Obj. 12,3; 19,12). A Pismo Œwiête podaje: Nie oddali
siê ber³o od Judy, ani bu³awa od nóg jego, a¿ przyjdzie W³ad-
ca jego i Jemu bêd¹ pos³uszne narody (Rodz. 49,10).

Wracaj¹c jeszcze do 4 sury 159 wersu Koranu w t³umacze-
niu Józefa Bielawskiego (Warszawa 1986 rok), nale¿y zazna-
czyæ, ¿e wkrad³ siê tu b³¹d. Konkretnie chodzi o zdanie:
„przed swoj¹ œmierci¹”. Inne, tak¿e obce t³umaczenia maj¹
w tym miejscu: „przed Jego œmierci¹”. W pierwszym wyda-
niu polskim, t³umaczonym przez Jana Murze Tarak Buczac-
kiego (Warszawa 1858 rok) jest napisane: Oni nie zabili Je-
zusa, Bóg Go wzi¹³ do Siebie, poniewa¿ On jest potê¿ny
i m¹dry. Wszyscy ¯ydzi i Chrzeœcijanie uwierz¹ weñ przed
Jego œmierci¹. W Dzieñ Zmartwychwstania bêdzie On prze-
ciw nim œwiadczy³ (4,158).

W Komentarzu do tego¿ wydania czytamy: W tekœcie za-
chodzi w¹tpliwoœæ spowodowana przez u¿ycie zaimka
wzglêdnego: „przed Jego œmierci¹”. Jedni s¹dz¹, ¿e Muham-
mad chcia³ powiedzieæ, ¿e ka¿dy Chrzeœcijanin, albo ¯yd za-
pytany w chwili swego konania przez anio³a wyzna, ¿e wie-
rzy w Chrystusa. Inni utrzymuj¹, ¿e zaimek odnosi siê do Je-
zusa, który ma jeszcze wróciæ na Ziemiê i zabiæ antychrysta,
a potem umrzeæ. Wtedy ca³y œwiat uwierzy w Niego. Komen-
tarz ten, choæ rzetelny nie jest prawdziwy, co zosta³o udo-
wodnione ju¿ wczeœniej.

8. ZMARTWYCHWSTANIE

Aposto³owie, którzy g³osili zmartwychwstanie, opierali
swoj¹ naukê na zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Koœció³
naucza, ¿e zmartwychwstanie nast¹pi w ciele, które bêdzie
podobne do zmartwychwsta³ego i uwielbionego cia³a Jezuso-
wego.
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Czytaj¹cemu te s³owa, nasuwa siê pytanie: w jakim wiêc
ciele zmartwychwsta³ Chrystus, skoro po zmartwychwstaniu
potrafi³ przejœæ przez zamkniête drzwi wieczernika, a równo-
czeœnie – tak, jak ¿ywy cz³owiek spo¿ywa³ pokarm? Kiedy
spotka³ jedenastu i innych z nimi, ukaza³ im siê i powie-
dzia³: Pokój wam!... Ci zaœ zatrwo¿yli siê bardzo, bo wyda-
wa³o im siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz Jezus rzek³ do nich: cze-
mu jesteœcie zmieszani i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê
w sercach waszych? Popatrzcie na moje rêce i nogi; to Jam
JEST. Dotknijcie Mnie i przekonajcie siê – duch nie ma cia³a
ani koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam (£uk. 24, 36–43).

Na podstawie tej wypowiedzi, nawet dziecko zrozumia-
³oby, ¿e Chrystus Pan zmartwychwsta³ w ciele ludzkim
z krwi i koœci. Wiadomo, ¿e cz³owiek ¿ywy jest istot¹ sk³a-
daj¹c¹ siê z ducha i cia³a, ale tylko i wy³¹cznie:

Duch o¿ywia, zaœ cia³o wiecznoœci nie daje;
Jeœli je duch opuœci, ¿ycie w nim ustaje.

I faktycznie, po œmierci Pana Jezusa, jego Duch opuœci³
cia³o... Œw. Jan pisze, ¿e przed sw¹ œmierci¹, Jezus wyrzek³
jeszcze ostatnie s³owa: Wykona³o siê! (...). I sk³oniwszy g³o-
wê odda³ Ducha (Jan 19,30). W tym stanie (w Duchu) po-
szed³ zwiastowaæ zbawienie nawet duchom zamkniêtym
w wiêzieniu (otch³ani), niegdyœ niepos³usznym (I Piotra
3,19). Po tym fakcie, dopiero po up³ywie trzech dni zmar-
twychwsta³ w ciele. St¹d wniosek, ¿e Duch z powrotem po-
wróci³ i o¿ywi³ œmiertelne cia³o. Potwierdza to œw. Piotr, gdy
napisa³ o Chrystusie: „zabity wprawdzie w ciele, ale po-
wo³any do ¿ycia Duchem” (I Piotra 3,18).

Cytat ten, zaczerpniêty jest z „Biblii Tysi¹clecia” (wydanie
III, 1980 r.). Wydanie brytyjskie t³umaczy inaczej, a miano-
wicie: „wprawdzie w ciele poniós³ œmieræ, lecz w Duchu zo-
sta³ przywrócony ¿yciu”, co mo¿na rozumieæ, ¿e po zmar-
twychwstaniu ukaza³ siê jako Duch i dlatego móg³ przejœæ
przez zamkniête drzwi wieczernika. Ale sprzeczne by³oby to
z wypowiedzi¹ samego Pana Jezusa: Duch nie ma cia³a, ani
koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam.

Pierwsza wersja t³umaczenia jest oczywista i nawi¹zuje do
okresu 40 dni przed wniebowst¹pieniem. Natomiast druga
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wersja te¿ mo¿e byæ uznana, gdy przyjmiemy, ¿e dotyczy
czasu po wniebowst¹pieniu Pana, bo przecie¿ Pan jest obec-
nie Duchem, a gdzie Duch Pañski, tam wolnoœæ... (II Kor.
3,17; Dz. Ap. 16,7).

Jednak nale¿y przyj¹æ, ¿e Pan Jezus zmartwychwsta³
w ciele, a przechodz¹c przez zamkniête drzwi wieczernika,
uczyni³ cud, podobnie, jak wtedy, gdy – jeszcze za ¿ycia –
chodzi³ po morzu (Mat. 14,25). Tymczasem œw. Pawe³ inaczej
naucza o zmartwychwstaniu. Sam zadaje pytanie nastêpu-
j¹cej treœci: Lecz powie ktoœ: A jak zmartwychwstaj¹ umar-
li? W jakim ukazuj¹ siê ciele? O, niem¹dry! Przecie¿ to, co
siejesz nie jest od razu cia³em, które ma siê staæ potem (I
Kor. 15,35). Podobnie rzecz siê ma ze zmartwychwstaniem.
Zasiewa siê zniszczalne – powstaje zaœ niezniszczalne; sieje
siê niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje siê s³abe – po-
wstaje mocne; zasiewa siê cia³o zmys³owe – powstaje cia³o
duchowe. Je¿eli jest cia³o zmys³owe (ludzkie), powstaje te¿
cia³o duchowe. Tak te¿ jest napisane: Sta³ siê pierwszy
cz³owiek, Adam, istot¹ ¿yw¹, a ostatni Adam sta³ siê du-
chem o¿ywiaj¹cym. Nie by³o jednak wpierw tego, co ducho-
we, ale to, co ziemskie; duchowe dopiero potem (I Kor.
15,42). Zapewniam was bracia, ¿e cia³o i krew nie mog¹ po-
si¹œæ królestwa Bo¿ego (I Kor. 15,50). Je¿eli tylko w tym ¿y-
ciu pok³adamy w Chrystusie nadziejê, jesteœmy ze wszyst-
kich ludzi najbardziej po¿a³owania godni (I Kor. 15,19), po-
niewa¿ cia³o bez ducha jest martwe (Jakuba 2,26).

Tak wiêc œw. Pawe³ stwierdza, ¿e zmartwychwstanie ludzi
odbêdzie siê w duchu. Czy jest to sprzeczne w stosunku do
tego, co by³o powiedziane o zmartwychwstaniu Chrystusa,
którego zmartwychwstanie odby³o siê w ciele z krwi i koœci?
– Na pozór tak, ale w tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e zmar-
twychwstanie Chrystusa jest czymœ innym od zmartwych-
wstania zwyk³ego œmiertelnika, którego zmartwychwstanie –
faktycznie nast¹pi w duchu. Ta „innoœæ” spowodowana jest
tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest grzeszny. Nie ma takiego cz³o-
wieka, który nie pope³ni³by grzechu poczêtego przez nasze
zmys³y i po¿¹dliwoœci. Zatem nasze cia³a nie mog¹ byæ
„uwielbione”. Cia³em „uwielbionym” by³o jedynie bez-
grzeszne i zmartwychwsta³e cia³o Jezusa, niepokalanego ju¿
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w ³onie matki. We wszystkim by³ On podobny do cz³owieka,
za wyj¹tkiem grzechu. Dlatego Pan, po zmartwychwstaniu
w ciele, wziêty zosta³ do Nieba z cia³em i Dusz¹, aby siê wy-
pe³ni³o Pismo: nie zostawisz Duszy mojej w Otch³ani, ani
nie dopuœcisz, aby cia³o uleg³o rozk³adowi (Ps. 16,10; Dz.
Ap. 2,31).

Jednak teraz jest Duchem. Jeœli znaliœmy Chrystusa we-
d³ug cia³a, to ju¿ wiêcej Go nie znamy (II Kor. 5,16; Dz. Ap.
16,7). Podobnie Maryja Przenajœwiêtsza z cia³em i dusz¹ zo-
sta³a wziêta do Nieba, poniewa¿ by³a Niepokalana i B³o-
gos³awiona. Jednak nale¿y odró¿niæ wniebowst¹pienie Pana
Jezusa od wniebowziêcia Przenajœwiêtszej Panny. Rozró¿-
nienie to jest ju¿ wyra¿one w s³owach: „wniebowst¹pienie”
i „wniebowziêcie”. Wniebowst¹pienie polega na tym, ¿e zja-
wisko to zachodzi z cia³em i dusz¹, w pe³ni œwiadomoœci
konkretnej osoby. Natomiast wniebowziêcie jest zjawiskiem
wziêcia cia³a i duszy do Nieba, bez œwiadomosci osoby. Dla-
tego przekazy chrzeœcijañskie mówi¹, ¿e Maryja Przenaj-
œwiêtsza zasnê³a i w tym stanie, z cia³em i Dusz¹ zosta³a
wziêta do Nieba, aby póŸniej, dopiero w Niebie odzyskaæ
œwiadomoœæ, lecz nie zdaj¹c sobie sprawy z istoty tego zjawi-
ska. Nie ma tu bowiem œwiadomoœci ci¹g³oœci bytu, w przej-
œciu z istnienia ziemskiego do niebiañskiego w pe³ni Ducha,
po materializacji cia³a. Tymczasem cz³owiek, w³aœnie to ska-
¿one cia³o pozostawi na Ziemi, aby w proch siê obróci³o. Na-
tomiast duch, który przez cia³o jest ukszta³towany i z cia³a
siê wyzwala w chwili œmierci istnieæ bêdzie i to w³aœnie jest
naszym zmartwychwstaniem. A jeœli ktoœ pope³ni³ zbrodniê,
lub jakiœ inny grzech niewybaczalny, to dla ratowania ducha,
lepiej takiego cz³owieka oddaæ szatanowi na zatracenie cia³a,
aby duch by³ zbawiony w Dzieñ Pañski (I Kor. 5,5).

Ca³¹ prawdê o zmartwychwstaniu w duchu streœci³em
w nastêpuj¹cym wierszu:

Cia³o ludzkie, choæ ¿yje pozorem jest ¿ycia;
Pozór stwarza to wszystko, co zawsze rzekome.
Gdy rzekom¹ jest sprawa bycia, lub nie bycia,
To s³owo: „byæ” – coœ znaczy przez zmartwychwskrzeszone.

Cia³o ludzkie choæ ¿yje, dopiero sposobi
Do ¿ycia, co w realiach nie jest z tego œwiata;
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Jak ziarno, gdy obumrze roœlin¹ siê zdobi,
Która z ziarna, lecz sob¹ dopiero bogata.

Bogactwo jej faktycznie realne siê staje,
Gdy trwa w pe³ni rozkwitu, lecz w innej postaci.
¯ycie œmierci, œmieræ ¿yciu sens bytu oddaje,
Gdy doskonal¹c formê bardziej j¹ bogaci.

Tak cia³o – ziarno ducha, przez zmartwychwskrzeszenie
Staje siê doskona³e, jako sedno ¿ycia,
Bo przez nie rzeczywiste staje siê istnienie
Nieœmiertelnego ducha, wiêc wiecznego bycia.

W wierszu tym cia³o porówna³em do symbolicznego
„ziarna”, które dopiero, po obumarciu w glebie, kie³kuje
i wyrasta w piêkn¹ „roœlinê”, która jest tutaj symbolem du-
cha. Jest to porównanie zaczerpniête zreszt¹ z nauki Pana Je-
zusa, który wyraŸnie powiedzia³: Zaprawdê, zaprawdê po-
wiadam wam, jeœli ziarno pszeniczne, które wpad³o do ziemi
nie obumrze, pojedynczym ziarnem siê staje; lecz jeœli ob-
umrze obfity owoc wydaje (Jan 12,24).

Zmartwychwstali, czyli œwiadomi, wszyscy staniemy
przed trybuna³em i z ka¿dego, nawet nieopatrznie wypowie-
dzianego s³owa zdamy sprawê w dniu S¹du Ostatecznego.
Obyœ zatem zwyciê¿y³, gdy bêdziesz s¹dzony, bo udzia³em
niewierz¹cych, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników,
i czarowników, i ba³wochwalców, i wszystkich k³amców bê-
dzie jezioro p³on¹ce ogniem i siark¹. To jest œmieræ druga
(czyli œmieræ duszy; Obj. 21,8; 20,10; 20,14).

Tak wiêc istnieje œmieræ druga..., a Koœció³ naucza, ¿e du-
sza jest nieœmiertelna. Faktycznie, jest nieœmiertelna, ale
„sama w sobie”, tzn., ¿e sama siebie unicestwiæ nie mo¿e tak,
jak czyni to cz³owiek, gdy pope³nia samobójstwo. Ale skoro
istnieje œmieræ druga, to jednak dusza (Duch) mo¿e byæ
zniszczona w piekle. Powiedzia³ przecie¿ Pan Jezus: Nie bój-
cie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o (œmieræ pierwsza), lecz du-
szy zabiæ nie mog¹. Bójcie siê raczej Tego, który cia³o i duszê
(œmieræ druga) mo¿e zatraciæ w piekle (Mat. 10,28).

W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ pojêcie „dusza” i „duch”.
Dusza, to po prostu duch znajduj¹cy siê w ciele cz³owieka,
który stanowi konkretn¹ osobê: duch na sposób cia³a. Jest to
wyra¿one w liczbie pojedynczej. Natomiast duch jest pojê-
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ciem te¿ wyra¿onym w liczbie pojedynczej, w swoim jeste-
stwie, ale po uwolnieniu z cia³a.

Na podstawie powy¿szych faktów widzimy, ¿e cz³owiek
zmartwychwstaje duchem. W chwili œmierci cia³a nastêpuje
wyzwolenie ducha zgodnie z tym, co napisa³ œw. Pawe³: Za-
siewa siê cia³o zmys³owe, powstaje cia³o duchowe. Tak
wiêc w chwili œmierci cz³owieka nie wszystko siê koñczy.
Mo¿na by powiedzieæ: koñczy siê i zarazem zaczyna, bo cia³o
cz³owieka jest œmiertelne i umiera; nie umiera natomiast du-
sza, gdy¿ ta jest nieœmiertelna. Tê prawdê o nieœmiertelnoœci
duszy objawi³ Chrystus Pan, który œmieræ zniszczy³, a ¿ycie
i nieœmiertelnoœæ rozjaœni³ przez Ewangeliê. To rozumowa-
nie zgodne jest z nauk¹ Koœcio³a, który g³osi, ¿e po œmierci
dusza ka¿dego cz³owieka staje na s¹d Bo¿y, aby otrzymaæ
zap³atê na jak¹ sobie zas³u¿y³a – dobr¹, czy z³¹.

Jako dowód, ¿e zmartwychwstanie odbywa siê w duchu,
mo¿na przytoczyæ jeszcze nastêpuj¹cy epizod z ¿ycia Pana.
Sta³o siê, ¿e przyst¹pili do Niego saduceusze, którzy utrzy-
muj¹, ¿e nie ma zmartwychwstania i zapytali Go: Nauczycie-
lu! Moj¿esz powiedzia³: Jeœliby ktoœ umar³ bezdzietnie niech
brat weŸmie wdowê po nim i wzbudzi potomstwo bratu swe-
mu. Otó¿ by³o u nas siedmiu braci. Pierwszy o¿eni³ siê
i umar³, a poniewa¿ nie mia³ potomstwa zostawi³ swoj¹ ¿onê
bratu. Tak samo i drugi i trzeci, a¿ do siódmego. W koñcu po
wszystkich umar³a i ta kobieta. Do którego wiêc z tych sied-
miu nale¿eæ bêdzie przy zmartwychwstaniu? Wszak j¹ wszy-
scy mieli. A Jezus im odpowiedzia³: Jesteœcie w b³êdzie i nie
znacie Pisma, ani mocy Bo¿ej. Przy zmartwychwstaniu nie
bêd¹ siê bowiem ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ, lecz bêd¹ jak
anio³owie w Niebie (Mat. 22,23).

W wersecie tym ludzi zmartwychwsta³ych Pan przyrównuje
do anio³ów, którzy s¹ w Niebie. Koœció³ naucza, ¿e anio³ jest
istot¹ ponad ludzk¹, ale istot¹ stworzon¹, jest „czystym” du-
chem. Teza, ¿e anio³owie s¹ „czystymi” duchami zosta³a
w³¹czona do angelologii (Tomasz z Akwinu) dopiero przy oka-
zji sformu³owania na Soborze Laterañskim IV wypowiedzi
Urzêdu Nauczycielskiego, która zak³ada³a istnienie anio³ów.
W póŸniejszych czasach ten¿e Urz¹d wypowiedzia³ siê przeciw-
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ko tym, którzy podawali w w¹tpliwoœæ osobowy charakter
anio³ów, albo istotn¹ ró¿nicê miêdzy duchem a materi¹.

Jest to rozumowanie zgodne z Koranem – trzecim, obja-
wionym S³owem Bo¿ym, wed³ug którego anio³owie s¹ stwo-
rzeni z symbolicznego „ognia”, czyli z jakiegoœ niematerial-
nego cia³a w przeciwieñstwie do cz³owieka stworzonego
z „gliny i mu³u”. Tam te¿ czytamy:

My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny, z ukszta³towanego mu³u.
A d¿inny stworzyliœmy wczeœniej
z ognia pal¹cego (15,26; 17,63; XV, 26; XVII, 61).

Oraz:

My stworzyliœmy was (ludzi),
potem was ukszta³towaliœmy,
potem powiedzieliœmy do anio³ów:
„Oddajcie pok³on Adamowi!”
Oni oddali pok³on, z wyj¹tkiem Iblisa;
on nie by³ wœród tych, którzy siê pok³onili.
Bóg powiedzia³:
„Co tobie przeszkodzi³o, ¿e siê nie pok³oni³eœ?”
Powiedzia³:
„Ja jestem lepszy od niego.
Ty stworzy³eœ mnie z ognia,
a jego stworzy³eœ z gliny” (7, 11; VII, 11).

Powy¿sze rozwa¿ania i przytoczone cytaty niepodwa¿alnie
stwierdzaj¹, ¿e zmartwychwstanie cz³owieka nast¹pi; nast¹pi
jedynie w duchu.

Ludzie zmartwychwstali w duchu, dziel¹ siê na dwie kate-
gorie, a mianowicie na: ludzi zmartwychwsta³ych w pierw-
szym zmartwychwstaniu i na ludzi zmartwychwsta³ych
w drugim zmartwychwstaniu. Pierwsze zmartwychwstanie
ju¿ nast¹pi³o w czasie, kiedy szatan (po str¹ceniu go z Nie-
ba), unosz¹c siê nad powierzchni¹ Ziemi, jako „w³adca mo-
carstwa powietrza” (Efez. 2,2) zosta³ pochwycony przez
anio³a, który mia³ klucz od Otch³ani i wielki ³añcuch w swo-
jej rêce. I zwi¹za³ go na tysi¹c lat i wrzuci³ go do Otch³ani;
zamkn¹³ j¹ i po³o¿y³ na niej pieczêæ, aby szatan ju¿ nie zwo-
dzi³ narodów, a¿ siê dope³ni tysi¹c lat. Potem musi byæ wy-
puszczony na krótki czas (albo i nie, w zale¿noœci od tego,
czy z³¹czone zostan¹ symboliczne „dwie góry”; Obj. 20,1).
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Œw. Jan w swoim Objawieniu relacjonuje dalej: I wi-
dzia³em trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo s¹du,
i widzia³em te¿ dusze tych, którzy zostali œciêci za to, ¿e
sk³adali œwiadectwo o Jezusie i g³osili S³owo Bo¿e, oraz tych,
którzy nie oddali pok³onu zwierzêciu, ani pos¹gowi jego,
i nie przyjêli znamienia na czo³o i na rêkê swoj¹. Ci o¿yli
i panowali z Chrystusem przez tysi¹c lat. Inni umarli nie
o¿yli, a¿ siê dope³ni tysi¹c lat. To jest pierwsze zmartwych-
wstanie. B³ogos³awiony i œwiêty jest ten, który ma udzia³
w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nim œmieræ druga
nie ma w³adzy, lecz bêd¹ kap³anami Boga i Chrystusa i pa-
nowaæ z Nim bêd¹ przez tysi¹c lat (Obj. 20,4).

S¹ to ludzie szczególnie wywy¿szeni za swoje zas³ugi na
Ziemi. Zas³ugi te wyró¿niaj¹ ich spoœród wielkiej rzeszy lu-
dzi nie maj¹cych udzia³u w pierwszym zmartwychwstaniu.
Ludzie nie maj¹cy udzia³u w pierwszym zmartwychwstaniu,
lecz w drugim (tzw. zmartwychwstaniu powszechnym) pod-
legaj¹ s¹dowi i w zale¿noœci od wydanego na nich wyroku na
S¹dzie Ostatecznym, zostan¹ przeznaczeni do ¿ycia wieczne-
go lub na wieczne zatracenie.

Œw. Jan relacjonuje dalej: I widzia³em wielki i bia³y tron
i Tego, który na nim zasiada³, przed którego obliczem
pierzch³a Ziemia i Niebo, i miejsca dla nich nie by³o. I wi-
dzia³em umar³ych: wielkich i ma³ych, stoj¹cych przed tro-
nem. I ksiêgi zosta³y otwarte. Równie¿ inna ksiêga, Ksiêga
¯ywota zosta³a otwarta. I os¹dzeni zostali umarli na podsta-
wie tego, co zgodnie z ich uczynkami by³o zapisane w ksiê-
gach. I wyda³o morze umar³ych, którzy siê w nim znajdowa-
li; równie¿ Otch³añ wyda³a umar³ych, którzy siê w niej znaj-
dowali i byli os¹dzeni, ka¿dy wed³ug uczynków swoich, bo
przecie¿ udzia³em bojaŸliwych i niewierz¹cych i skalanych
i zabójców i wszeteczników i czarowników i ba³wochwalców
bêdzie jezioro p³on¹ce ogniem i siark¹.

I œmieræ i Otch³añ zosta³y wrzucone do jeziora ognistego;
owo jezioro ogniste, to œmieræ druga. A je¿eli ktoœ nie by³
zapisany w Ksiêdze ¯ywota, zosta³ wrzucony do jeziora
ognistego (Obj. 20,11). Tak¿e diabe³, który wszystkich zwo-
dzi³ (lecz nie wszyscy dali siê zwieœæ) zosta³ wrzucony do je-
ziora z ognia i siarki, gdzie znajduje siê te¿ zwierzê i fa³szywy
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prorok i bêd¹ drêczeni dniem i noc¹ na wieki wieków
(Obj. 20,10).

Tak wiêc ludzie, którzy zmartwychwstali w pierwszym
zmartwychwstaniu nie podlegaj¹ ¿adnemu s¹dowi, gdy¿ s¹
„b³ogos³awionymi i œwiêtymi” (Obj. 20,6). Nad nimi œmieræ
druga nie ma w³adzy. Œmieræ druga ma tylko w³adzê nad lu-
dŸmi, którzy zmartwychwstan¹ dopiero w drugim zmar-
twychwstaniu. Oni w³aœnie podlegaj¹ S¹dowi Ostateczne-
mu; bêd¹ bowiem s¹dzeni na podstawie „uczynków swoich”.
Wype³ni siê wówczas prawda streszczona w nastêpuj¹cej sen-
tencji:

Nasza przesz³oœæ w przysz³oœci bardzo wiele znaczy;
Jeszcze raz przed przysz³oœci¹, przesz³oœæ sw¹ zobaczysz.

Po S¹dzie Ostatecznym i powstaniu Nowego Nieba i No-
wej Ziemi dojdziecie dopiero do Góry Syjon i do miasta Bo-
ga ¯ywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rze-
szy anio³ów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pier-
worodnych, którzy zapisani s¹ w Niebie i do Boga – sêdziego
wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osi¹g-
nêli doskona³oœæ i do porêczyciela Nowego Przymierza, Je-
zusa... (Hebr. 12,22). Tylko Nowe Przymierze studzi skutecz-
nie ¿ar gniewu Bo¿ego, gdy¿ Bóg Starego Testamentu jest
ogniem trawi¹cym (Hebr. 12,29; Pwt. 4,23; 9,3).

9. CHWA£A MARYI PRZENAJŒWIÊTSZEJ
WED£UG KORANU

Jedn¹ z najpiêkniejszych postaci opisanych w Koranie jest
Maryja Przenajœwiêtsza. Koran uwa¿a J¹ za Dziewicê niepo-
kalan¹: „Tê, która zachowa³a swoj¹ czystoœæ” (21,91; XXI,
91) i stwierdza:

My tchnêliœmy w Ni¹ nieco z Naszego Ducha
i uczyniliœmy J¹ i Jej syna
znakiem dla œwiatów (21,91; XXI, 91).

A zwiastuj¹cy archanio³ Gabriel powiedzia³ do Niej:

„Ja jestem tylko pos³añcem Twego Pana,
aby daæ Tobie ch³opca czystego”.
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Ona odpowiedzia³a:
„Jak¿e mogê mieæ syna,
kiedy nie dotkn¹³ Mnie ¿aden œmiertelnik,
ani te¿ nie by³am wystêpn¹?”
On powiedzia³:
„Tak bêdzie!”
Powiedzia³ Twój Pan:
„To jest dla Mnie ³atwe!
Uczynimy z Niego znak dla ludzi
i mi³osierdzie pochodz¹ce od Nas.
To jest sprawa zdecydowana!” (19,19; XIX, 19).
O Maryjo!
Zaprawdê, Bóg wybra³ Ciebie
i uczyni³ Ciê czyst¹
i wybra³ Ciebie przed kobietami œwiatów (3,37; III, 42).

Podobne s³owa do Maryi wypowiedzia³ cytowany Gabriel,
o czym dowiadujemy siê czytaj¹c Ewangeliê wed³ug œw. £u-
kasza. Bóg wybra³ Maryjê przed kobietami œwiatów, jako
„b³ogos³awion¹ miêdzy niewiastami”.

Pismo objawione ma to do siebie, ¿e wszystkie prawdy
w nim zawarte, musz¹ byæ bezsporne. Skoro Koran mówi,
¿e: Maryja zachowa³a swoj¹ czystoœæ..., to prawda ta nie jest
ju¿ dogmatem, ale prawdziwym, stwierdzonym faktem. Dla-
tego „prawdziwy fakt” – jako objawione S³owo Bo¿e, nie po-
trzebuje tezy podanej wiernym „na wiarê”. Jest po prostu
pewnikiem stwierdzonym przez Boga w objawieniu i nie
pragnie interpretowania obowi¹zuj¹cych prawd z punktu wi-
dzenia potrzeb jego stosowania w praktyce, oraz rozwa¿ania
szczegó³u ze stanowiska jakiejœ doktryny. Jest po prostu kon-
kretnym stwierdzeniem.

Muzu³manie uwa¿aj¹, ¿e Maryja Przenajœwiêtsza i Pan Je-
zus byli niepokalanymi i b³ogos³awionymi ju¿ w ³onie mat-
ki. Pan Jezus z racji tego, ¿e jest S³owem i Tchnieniem Bo-
skim, a Maryja Przenajœwiêtsza z racji tego, ¿e jest dziewicz¹
matk¹ Pana Jezusa.

O niepokalanym ¿yciu Maryi Przenajœwiêtszej mówi¹
wszystkie trzy Pisma Œwiête. By³a Ona stale w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej, a przez to zawsze wolna od grzechu.

Wielu stara³o siê podwa¿yæ niepokalane ¿ycie Maryi Prze-
najœwiêtszej, a szczególnie ¯ydzi. Ich oszczerstwa s¹ takim
bluŸnierstwem, ¿e ¿aden bogobojny cz³owiek nie odwa¿y³by
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siê ich nawet powtórzyæ. Dlatego Bóg na³o¿y³ na serca
¯ydów pieczêæ:

... tak, i¿ tylko niewielu z nich wierzy;
i za to, ¿e powiedzieli przeciw Maryi
kalumniê straszn¹ (4,156; IV, 156).

Dziewiczoœæ Maryi jest zatem niepodwa¿alna. Udzielone Jej
moc¹ ³aski Bo¿ej przyzwolenie wiary, przygotowa³o J¹ na cu-
downe poczêcie Syna Bo¿ego. Dziêki temu Bóg narodzony
z Maryi–Dziewicy móg³ zostaæ cz³onkiem rodzaju ludzkiego
i w ten sposób staæ siê jego Odkupicielem. Chêæ odkupienia
rodzaju ludzkiego przez Boga jest przyczyn¹ narodzenia siê
niewiasty, która odrodzi³a godnoœæ kobiec¹, utracon¹ przez
Ewê. Szatan skusi³ Ewê, przywodz¹c j¹ do upadku przez
grzech niepos³uszeñstwa wobec Boga. Dlatego Bóg powiada
do szatana: Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie, a nie-
wiastê, miêdzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmia-
¿d¿y ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê (Rodz. 3,15).

W walce szatana z ludzkoœci¹ czeka go klêska. Potomek na-
rodzony z niewiasty zada mu cios decyduj¹cy o przegranej.
W proroctwie tym mowa jest o Mesjaszu i Jego matce,
z pe³nym pominiêciem mê¿czyzny. Urzeczywistnia siê ono
w Maryi–Bogarodzicy, która „zachowa³a czystoœæ”. Aby rzecz
ta siê urzeczywistni³a, Bóg posy³a swojego pos³añca Gabriela
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poœlubio-
nej mê¿owi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy by³o na
imiê Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: B¹dŸ pozdrowiona,
pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewia-
stami. Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby
znaczyæ to pozdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: Nie bój siê
Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus (£uk. 1,26).

Bóg Wszechmog¹cy w swoim zwiastowaniu wyraŸnie
podkreœla, ¿e Maryja Synowi, którego porodzi, koniecznie
musi nadaæ imiê Jezus. Jezus, po hebrajsku brzmi: Jehoszua,
co znaczy: JAHWE JEST ZBAWIENIEM. W tym imieniu
zawarte jest ca³e Jestestwo Boga, gdy¿ jest On nie tylko
Stworzycielem, ale tak¿e Zbawc¹.

Niektóre wyznania zarzucaj¹ Katolikom, ¿e Koœció³ wy-
maza³ z Pisma œw. imiê Boga JAHWE. Katolicy, broni¹c siê
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przeciw tym zarzutom, twierdz¹, ¿e Chrystus Pan w czasie
swego pobytu na Ziemi, ka¿d¹ sprawê, ka¿d¹ rzecz rozpoczy-
na³ nie w imiê JAHWE, lecz w imiê Ojca. Czy siê modli³, czy
naucza³, wszystko czyni³ w imiê Ojca. Chrystus sam zwraca³
siê do Boga: Ojcze!... i innym tak nakazuje: Wy tedy tak siê
módlcie: Ojcze nasz, który jesteœ w Niebie (Mat. 6,9). Zaœ
Piotr, aposto³ nape³niony Duchem Œwiêtym, powiedzia³ do
¯ydów: Niech wam wszystkim i ca³emu ludowi izraelskiemu
bêdzie wiadome, ¿e przez imiê Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa Nazareñskiego, któregoœcie wy ukrzy¿owali, a którego
Bóg wskrzesi³ z martwych, ¿e przez Niego cz³owiek ten
stan¹³ przed wami zdrowy (...) i nie ma w ¿adnym innym
zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego in-
nego imienia, w którym moglibyœmy byæ zbawieni (Dz.
Ap. 4,10).

Oczywiœcie, poza imieniem Jezus = JEHOSZUA (JAHWE
JEST ZBAWIENIEM), nie ma ¿adnego imienia, w którym
moglibyœmy byæ zbawieni. Wiadomo przecie¿, ¿e w Chrystu-
sie zamieszka³a cieleœnie ca³a pe³nia Bóstwa (Kol. 2,9), bo
przecie¿ w chwili cudownego poczêcia przez Maryjê Moc Naj-
wy¿szego os³oni³a J¹ (£uk. 1,35), bo przecie¿ Maryja znalaz³a
siê brzemienn¹ za spraw¹ Ducha Œwiêtego (Mat. 1,18).

Wiemy, ¿e Chrystus jest Zbawicielem, co potwierdza
w liœcie do Tytusa aposto³ Pawe³: Albowiem okaza³a siê
wszystkim ludziom ³aska Boga, Zbawiciela naszego (Tyt.
2,11), oraz: oczekuj¹c b³ogos³awionej nadziei i objawienia siê
chwa³y wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chry-
stusa (Tyt. 2,13). A Izajasz, przez którego przemawia³ Duch
Chrystusowy (I Piotra 1,10) prorokowa³: Oto wasz Bóg, oto
pomsta; przychodzi Bo¿a odp³ata, On sam przychodzi, aby
zbawiæ was (Izaj. 35,4).

Widzimy zatem, ¿e Pan Jezus nie móg³ zwracaæ siê do Bo-
ga imieniem JAHWE, bo sam Nim by³, tylko Ojcze, gdy¿
Ten by³ Mu „za Ojca” na zasadzie umowy: „Ja bêdê mu za
Ojca, a On bêdzie mi za Syna”. Imiê Jego jest Micha³, co po
hebrajsku brzmi Mika’el (KTÓ¯ JAK BÓG), co zosta³o udo-
wodnione ju¿ wczeœniej.

Pana Jezusa i Maryjê Przenajœwiêtsz¹ wywy¿sza nie tylko
Stary i Nowy Testament, ale tak¿e Koran. Jest rzecz¹ zna-
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mienn¹, ¿e mimo tego, i¿ Maryja Przenajœwiêtsza uczyniona
jest wraz z Jej Synem „znakiem dla œwiatów”, nie jest przez
muzu³manów czczona tak, jak byæ powinna. Nale¿n¹ czci¹
otoczona jest tylko w Koœciele rzymskokatolickim, który
kult Maryi Przenajœwiêtszej wprowadzi³ ju¿ do zarania hi-
storii Koœcio³a i kontynuuje w godny sposób.

10. IMIÊ BOGA – DAWNIEJ I TERAZ

Na podstawie prawdy opisanej w poprzednich rozdzia³ach
stwierdzamy z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e Pismo œw. mówi o dwóch
Bogach z tym, ¿e pierwszy jest Bogiem Prawdziwym, które-
go pochodzenie „od dni wiecznoœci” (Mich. 5,1), a drugi jest
Bogiem mianowanym, bo przecie¿ nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksi¹¿ê
Pokoju (Izaj. 9,5). Znamy te¿ genezê s³ów: Si¹dŸ „po prawi-
cy” mojej... Wiemy przez kogo by³y wypowiedziane i co one
oznaczaj¹. Wiemy te¿ na podstawie Starego Testamentu, ja-
kie jest prawdziwe imiê Boga i ile wywo³a³o ono sporów.
Wzglêdny spokój w tej sprawie panowa³ do drugiej po³owy
XIX wieku, kiedy zosta³o za³o¿one Miêdzynarodowe Stowa-
rzyszenie Badaczy Pisma Œwiêtego, z którego wywodzi siê
dzisiejsza organizacja Œwiadków JEHOWY. Poniewa¿ w ich
nazwie wystêpuje imiê Boga JEHOWA, dlatego oni najbar-
dziej starali siê propagowaæ to imiê.

Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e prawdziwe imiê Boga brzmi JE-
HOWA. Dzisiaj jednak uczeni zgodnie twierdz¹, ¿e brzmi
ono JAHWE, co mo¿emy przet³umaczyæ na „JAM JEST”,
lub po prostu „JEST”. W tej formie wystêpowa³o ono
w pierwszych tekstach Starego Testamentu. ¯ydzi w póŸniej-
szych czasach nie wymawiali imienia JAHWE, przesadnie
interpretuj¹c s³owa Dekalogu: „Nie bêdziesz bra³ imienia
Boga nadaremnie” (...). Dlatego przepisywacze Starego Te-
stamentu usunêli je zastêpuj¹c s³owem „Adonai” (Pan). St¹d
tak¿e œw. Hieronim w t³umaczeniu ³aciñskim, a za nim ks.
Wujek, zamiast JAHWE pisali wszêdzie „Dominus” (Pan).

Z tej to przyczyny w Piœmie œw. zamiast JAHWE, tak¿e
inni t³umacze Biblii pisali Pan. Najnowsze tylko wydanie
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„Biblii Tysi¹clecia” Wydawnictwo Pallottinum (Poznañ–
Warszawa 1971 r.) wszêdzie pisze JAHWE, co te¿ nie oddaje
pierwotnego tekstu, bo nie wszêdzie s³owo „Pan” dotyczy
Boga JAHWE; dotyczy bowiem tak¿e Micha³a.

W tym miejscu nale¿y wyjaœniæ, ¿e s³owo JEHOWA nic
nie znaczy, poniewa¿ nie wystêpuje w jêzyku hebrajskim.
Istnieje natomiast s³owo JAHWE, które mo¿emy przet³uma-
czyæ na s³owo JEST. S³owo to, bêd¹ce w jêzyku hebrajskim
imieniem Boga; JAHWE najtrafniej okreœla Byt Najwy¿szy
– Absolut, a to z tego powodu, ¿e Bóg przedstawia siê
w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Izraelici natomiast
mówi¹c o Bogu, u¿ywali trzeciej osoby, nazywaj¹c Go JAH-
WE, to znaczy JEST, czyli po prostu: On JEST.

Broszura Œwiadków JEHOWY pt. „Skuteczne przedsta-
wienie dobrej Nowiny”, na stronie 22 podaje, ¿e: W starej
Biblii hebrajskiej wystêpuje ono (imiê JAHWE) wiêcej ni¿
6823 razy. Z obawy przed wymawianiem tego imienia prze-
pisywacze ¿ydowscy usunêli je zastêpuj¹c s³owem „Adonai”
(Pan). Ten sam b³¹d wystêpuje w polskich t³umaczeniach Bi-
blii. W Biblii Gdañskiej (Wydawnictwo Brytyjskie) wystêpu-
je tylko raz (II Moj¿. 6,3), w Biblii Wujka wystêpuje 86 razy
w uwagach marginesowych w formie JAHWE.

Widzimy zatem, ¿e imiê Boga JAHWE z pewnoœci¹ wy-
stêpuje w tekstach Starego Testamentu. W jêzyku hebraj-
skim pisze siê je %$%*. Te cztery litery zwane tetragramem,
czyta siê po hebrajsku od strony prawej ku lewej. Mo¿na je
przetransponowaæ w wielu jêzykach wspó³czesnych na
JHWH, lub JHVH.

Pierwsz¹ czêœæ Biblii pisano w jêzyku hebrajskim, w któ-
rego pisowni by³y jedynie spó³g³oski, bez samog³osek, dlate-
go te¿ przy pisaniu imienia Bo¿ego ¯ydzi u¿ywali wy³¹cznie
spó³g³osek. Dobrze wiedzieli, jak siê wymawia imiê Bo¿e,
i gdy je ujrzeli na piœmie, automatycznie uzupe³nili samo-
g³oski (tak, jak dla polskiego czytelnika skrót „mjr” – ozna-
cza major). W staro¿ytnym Izraelu imiona nie by³y zwy-
k³ymi s³owami. Ka¿de imiê coœ znaczy³o. Na przyk³ad Izaak,
czyli „Œmiech”, przypomina³o, ¿e jego sêdziwi rodzice roze-
œmiali siê, kiedy po raz pierwszy us³yszeli, ¿e bêd¹ mieæ
dziecko. Imiê Ezaw oznacza „Kosmaty”, a wiêc opisywa³o
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cechê jego wygl¹du. Bóg zatem uwa¿a imiê za coœ wa¿nego.
Jego brzmienie mówi o prawdziwej osobowoœci tego, który je
nosi. Dlatego ka¿dy t³umacz Biblii powinien o tym wiedzieæ
i podczas t³umaczenia powinien staraæ siê wiernie oddaæ
brzmienie ka¿dego imienia. Wiêkszoœæ t³umaczy Biblii nie-
w¹tpliwie ma szacunek dla tej Ksiêgi i jeszcze pragnie, aby
przez jego t³umaczenie mo¿na j¹ by³o dzisiaj lepiej zrozu-
mieæ, ale t³umacze nie s¹ natchnieni. Poza tym wiêkszoœæ
z nich ma ju¿ wyrobione pogl¹dy religijne i mo¿e ulegaæ
wp³ywowi osobistej wyobraŸni i upodobaniom.

Wyrobione pogl¹dy religijne maj¹ tak wielki wp³yw na
t³umaczenie, ¿e nawet w „Biblii Tysi¹clecia” dostrzegamy
niezgodnoœæ z orygina³em hebrajskim. Przytoczê tu charak-
terystyczny przyk³ad. Otó¿, w ksiêdze Zachariasza, w ustê-
pie, gdzie mowa jest o Czasach Ostatecznych, czytamy:
„Wtedy bêd¹ patrzeæ na Tego, którego przebodli”... (Zach.
12,10). Wiadomo, ¿e przebodli Pana Jezusa, co potwierdza
œw. Jan, gdy w swojej Ewangelii opisa³ scenê w której
¿o³nierz przebi³ w³óczni¹ bok Pana Jezusa, aby siê wype³ni³o
Pismo: „Zobacz¹ kogo przebodli” (...).

Powy¿sze t³umaczenie stwierdza, ¿e Bóg przez Zacharia-
sza mówi, i¿ ¯ydzi w Czasach Ostatecznych dowiedz¹ siê
wszystko o Chrystusie, bo: „Zobacz¹ kogo przebodli”... Ale
wed³ug tego t³umaczenia Bóg i Jezus, to dwie odrêbne istoty.
Tymczasem oryginalny tekst hebrajski w tym proroctwie
mówi: Wtedy bêd¹ patrzeæ na MNIE, na Tego, którego prze-
bodli.

„Na MNIE”... s³owa te podkreœlaj¹, ¿e Ten, który to mówi,
bêdzie przebity w³óczni¹. Jest nim Pan Jezus, co jest jeszcze
bardziej oczywiste, gdy przeczytamy s³owa œw. Piotra, który
napisa³ w jednym ze swoich listów, ¿e przez proroków mówi³
Duch Chrystusowy.

Podobnie w ksiêdze Daniela jest Ÿle przet³umaczony na-
stêpuj¹cy werset: Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie pomóc
przeciw nim (a by³o ich trzech), z wyj¹tkiem waszego
(¯ydów) Ksiêcia Micha³a, (który) stoi pocz¹wszy od pierw-
szego roku Dariusza Meda, jako wzmocnienie dla mnie
i obrona (Dan. 10,20; 11,1). Tymczasem w oryginale hebraj-
skim jest napisane: Nikt zaœ nie mo¿e mi skutecznie pomóc
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przeciw nim, z wyj¹tkiem waszego Ksiêcia Micha³a. A Ja od
pierwszego roku (panowania) Dariusza Meda jestem Mu ku
pomocy i obronie (...), wed³ug s³ów:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich
podnó¿kiem pod stopy Twoje.
Twoje potê¿ne ber³o
niech JAHWE poœle z Syjonu:
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich (Ps. 110,1).

Dlatego Ten, który to mówi, po przekazaniu tronu Boga
Wszechmog¹cego Micha³owi, w czasie przypadaj¹cym na
„pierwszy rok panowania Dariusza Meda”, ukazuje siê w po-
staci widzialnej i mówi nie „przez proroka”, lecz „do proro-
ka”. Wygl¹d Jego (Dan. 10,5) jest identyczny z wygl¹dem Pa-
na Jezusa ukazuj¹cego siê œw. Janowi, który powiedzia³ o so-
bie: Jam jest Pierwszy i Ostatni i ¿yj¹cy. By³em umar³y, a oto
jestem ¿yj¹cy na wieki wieków. I mam klucze œmierci i Ot-
ch³ani (Obj. 1,17; 2,8; 21,6; 22,13).

Te same s³owa: Jam jest Pierwszy i Ostatni... mówi o sobie
Bóg JAHWE w ksiêdze Izajasza: Tak mówi JAHWE, Król
Izraela i Odkupiciel jego JAHWE Zastêpów. Ja jestem
Pierwszy i Ostatni i nie ma poza Mn¹ Boga (Izaj. 44,6; 41,4).

Tak wiêc Ten, poza którym „nie ma Boga”, wypowiadaj¹c
s³owa: Jam jest Pierwszy i Ostatni..., równoczeœnie mówi, ¿e
jest Królem Izraela i jego Odkupicielem lub Zbawicielem.
Kto jest tym Zbawicielem i Odkupicielem? – Nie trzeba ju¿
chyba tego nikomu t³umaczyæ.

W tym momencie mo¿e ktoœ powiedzieæ: Wym¹drzasz siê
cz³owieku, a z pewnoœci¹ nie znasz jêzyka hebrajskiego,
a mo¿e nawet nie mia³eœ w rêce orygina³u Biblii hebrajskiej.
OdpowiedŸ moja potwierdza ten zarzut. Faktycznie, nie
znam jêzyka hebrajskiego, ani nie mia³em w rêce orygina³u
Biblii hebrajskiej. Na swoje usprawiedliwienie mam jednak
nieprzebijalny atut. Otó¿ w „Biblii Tysi¹clecia” (wydanie III
1980 r.), faktycznie, s¹ Ÿle przet³umaczone przytoczone prze-
ze mnie wersety, co mo¿na stwierdziæ, bior¹c do rêki ww. wy-
danie. Na ca³e szczêœcie t³umacze katoliccy (obawiaj¹c siê
najprawdopodobniej opinii uczonych, bo przecie¿ „Biblia
Tysi¹clecia” mia³a byæ wzorem t³umaczenia) nad tymi werse-
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tami umieœcili odnoœniki w postaci gwiazdek i w wyjaœnie-
niach podaj¹: t³umaczenie wed³ug greckiego..., lub: tekst po-
prawiony. Hebrajski ma:... i tu podaj¹ poprawnie przet³uma-
czony tekst z Biblii hebrajskiej.

Zadajê wiêc pytanie: Jakim prawem orygina³ hebrajski
mo¿e byæ poprawiany, czy w ogóle ktoœ ma do tego prawo?
A je¿eli poprawia, to dlaczego?

OdpowiedŸ jest tylko jedna: orygina³u nikt nie ma prawa
poprawiaæ, a je¿eli orygina³ jest poprawiony, to tylko dlatego,
¿e wyrobione pogl¹dy religijne koliduj¹ z logik¹ poprawia-
nych s³ów, lub s³owa te s¹ niezrozumia³e. Dlatego nale¿y je
tak zmieniæ, aby ich treœæ odpowiada³a wyrobionemu po-
gl¹dowi religijnemu.

Œmiem twierdziæ, ¿e tych wyrobionych pogl¹dów religij-
nych w œwiecie chrzeœcijañskim jest prawie tyle, ile jest wy-
znañ. Statystyka podaje, ¿e w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów
zjednoczonych jest oko³o 300 wyznañ i ka¿de z nich na swój
sposób interpretuje Pismo Œwiête, naginaj¹c je do w³asnej dok-
tryny. Nawet niektórzy z nich, bior¹c do rêki Pismo Œwiête,
mówi¹: To nie jest Pismo Œwiête. To jest Pismo, w którym jest
Pismo Œwiête. W ten sposób daj¹ do zrozumienia, ¿e niektóre
wersety nale¿y wyrzuciæ, gdy¿ s¹ nieprawdziwe, ale tylko i wy-
³¹cznie dlatego, ¿e nie pasuj¹ do ich doktryny religijnej.

Powszechnie wszystkim wiadomo, ¿e chrzeœcijanie modl¹
siê do Boga, prosz¹c Go o ich zjednoczenie. Nawet ustano-
wiony jest Tydzieñ Modlitwy o zjednoczenie chrzeœcijan. Ale
s¹ to tylko czcze proœby, w spe³nienie których nikt nie wie-
rzy, jeœli nie bêdzie wspólnej doktryny religijnej.

Wróæmy jednak do tematu imienia Boga, o które tak
walcz¹ Œwiadkowie JEHOWY, w przeciwieñstwie do chrze-
œcijan, których zadowala tytu³ Ojca, bêd¹cego pierwsz¹ oso-
b¹ Trójcy Œwiêtej. Œwiadkowie JEHOWY niez³omnie wal-
cz¹c o prawdziwe imiê Boga – JAHWE twierdz¹, ¿e w³aœnie
Bóg-Ojciec, do którego tak czêsto modli³ siê Pan Jezus nosi
to imiê, natomiast Syn-Jezus jest œw. Micha³em Archanio-
³em. Jest to wielka niedorzecznoœæ, bo przecie¿ imiê Micha³
t³umaczy siê na: KTÓ¯ JAK BÓG, natomiast imiê Jezus,
t³umaczy siê na: JAHWE JEST ZBAWIENIEM. Dlatego
te¿, nie bez przyczyny w tekstach Nowego Testamentu imiê
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Boga JAHWE nigdzie oficjalnie nie wystêpuje. Jest bowiem
ukryte w imieniu JEHOSZUA. Imienia JAHWE Pan Jezus
i Aposto³owie nigdy nie u¿ywali, o czym by³a ju¿ mowa
w poprzednim rozdziale. Nawet po zmartwychwstaniu Pan
Jezus imienia tego nie wypowiedzia³, lecz nakaza³ uczniom:
IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu
w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.

Trzymaj¹c siê uparcie imienia Boga JEST = JAHWE, które
najlepiej podkreœla Jego JEST-estwo w Trójcy Œwiêtej Jedyne-
go, nasuwa siê pytanie: Jakie imiê ma Duch Œwiêty? – Bo Imiê
Ojca jest JAHWE, o czym wszyscy do tej pory byli œwiêcie
przekonani. Imiê Syna jest Jezus, co te¿ jest oczywiste. A jakie
jest imiê Ducha Œwiêtego? – Skoro chrzest ma siê odbywaæ
w imiê Ojca – i Ten Ojciec ma imiê, w imiê Syna – i Ten Syn
ma imiê i w imiê Ducha Œwiêtego – to i Duch Œwiêty musi
mieæ imiê, bo przecie¿ te imiona nale¿y braæ literalnie.

OdpowiedŸ jest bardzo prosta. Imiê Boga-Ojca jest JA-
HWE, imiê Boga-Syna jest JAHWE JEST ZBAWIENIEM,
zaœ imiê Boga-Ducha Œwiêtego jest... Tu czytelniku odpo-
wiedz sobie sam, skoro wiesz, zgodnie zreszt¹ z nauk¹ Ko-
œcio³a, ¿e Duch Œwiêty od Ojca i Syna pochodzi.

Pojêcie Boga, jeszcze nie znanego jako istoty Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego, pierwotnie streszcza³o siê w jednym imie-
niu – JAHWE i trwa³o tak jeszcze do chwili narodzenia siê
Pana Jezusa jako Syna Cz³owieczego, w którym zamieszka³a
cieleœnie ca³a Pe³nia Boskoœci. Dopiero od momentu odku-
pienia ca³ej ludzkoœci przez Pana Jezusa, imiê to wzbogaci³o
siê o dalsze s³owa: JEST ZBAWIENIEM i w obecnej formie
brzmi: JAHWE JEST ZBAWIENIEM, czyli po prostu JE-
HOSZUA = Jezus.

Dzisiaj jednak nie znamy Chrystusa wed³ug cia³a. Je¿eli
zatem znaliœmy Chrystusa wed³ug cia³a, to ju¿ wiêcej Go nie
znamy w ten sposób (II Kor. 5,16), bo Pan JEST Duchem,
a gdzie Duch Pañski tam wolnoœæ (II Kor. 3,17 ; Dz. Ap.
16,6). Niech wiêc Was b³ogos³awi Bóg Wszechmog¹cy: Oj-
ciec i Syn i Duch Œwiêty, abyœcie wzrastali w ³asce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa (II Piotra
3,18). On JEST tym Prawdziwym Bogiem i ¯yciem Wiecz-
nym (I Jana 5,20). Amen.
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11. REDAKCJA KORANU

W czasie, gdy Muhammadowi objawiany by³ Koran, w Nie-
bie, obok JAHWE Zastêpów – Jezusa Chrystusa znajdowa³ siê
œw. Micha³ Archanio³. Wprawdzie Panu Jezusowi by³a dana
„wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi” (Mat. 28,18), ale god-
noœæ Boga w dalszym ci¹gu piastowa³ Micha³, który dopiero
w okreœlonym czasie mia³ „ust¹piæ miejsca”... (II Tesal. 2,7).

JAHWE Zastêpów, jako Temu, który jest Stwórc¹ wszyst-
kiego, którego pochodzenie „od pocz¹tku, od dni wieczno-
œci”... (Mich. 5,1) przys³uguj¹ tytu³y: Bóg Wszechmog¹cy,
czy Przedwieczny, ale tytu³y te tak¿e przys³uguj¹ Micha³owi,
jako ¿e nazwano Go i to z woli Boga Prawdziwego: Prze-
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksi¹¿e Po-
koju (Izaj. 9,5). On te¿ rz¹dz¹c wszystkim w okreœlonym cza-
sie jako Bóg Wszechmog¹cy, poniewa¿ „na Jego barkach
spoczê³a w³adza” (Izaj. 9,5) wp³yn¹³ na oblicze Wszechœwia-
ta i ustali³ chronologiê pewnych wydarzeñ.

Pan Jezus rz¹dy te uwa¿a za godne szacunku i je aprobuje.
Kiedy w Dzieñ Wniebowst¹pienia zapytali Go uczniowie:
Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? – Od-
powiedzia³ im: Nie wasza to rzecz znaæ czasy i chwile, które
Ojciec ustali³ swoj¹ w³adz¹ (Dz. Ap. 1,6).

Dlatego wypowiedzi w Koranie tak zosta³y sformu³owane,
¿e tytu³ Bóg czy Przedwieczny mo¿e dotyczyæ ich obu razem,
lub ka¿dego osobno w zale¿noœci od kontekstu wypowiedzi.
Gdy kontekst dotyczy Boga Prawdziwego lub Boga, któremu
tê godnoœæ powierzono, wypowiedzi w Koranie zredagowane
s¹ w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a je¿eli wypowiedzi
dotycz¹ ich obu, to zredagowane s¹ w pierwszej osobie liczby
mnogiej, jako – „My”. Przyk³adem tego mo¿e byæ nastê-
puj¹cy cytat z Koranu:

My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny, z uformowanego mu³u.
A d¿inny stworzyliœmy wczeœniej
z ognia pal¹cego (15,26; XV, 26).

Werset ten œwiadczy o tym, ¿e Bóg w oryginale biblijnym
u¿yty jest w liczbie mnogiej. Ju¿ przesz³o dwa i pó³ wieku te-
mu s³awny myœliciel Wolter w swych pracach pisa³: Nie ma
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w³aœciwie dzisiaj cz³owieka wykszta³conego, który by nie
wiedzia³, ¿e tekst (Rodz. 1,1) powinien brzmieæ: Na po-
cz¹tku Bogowie stworzyli Niebo i Ziemiê... Potwierdza to 26
werset cytowanej Ksiêgi, gdzie Bóg wyraŸnie stosuje formê
„My”, gdy mówi: Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podob-
nego Nam (Rodz. 1,26). Skoro mówi: „Uczyñmy”... nic te¿
dziwnego, ¿e w Koranie – po fakcie stworzenia cz³owieka –
czytamy:

My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny, z uformowanego mu³u...

Widzimy zatem, ¿e bezpoœredni¹ przyczyn¹ stworzenia cz³o-
wieka jesteœmy „My”, ³¹cznie z Bogiem, ale i „My” oprócz
Boga Prawdziwego jesteœmy stworzeniami, stworzonymi
przez Niego. Tak wiêc bezpoœrednio, lub poœrednio wszystko
stworzy³ Bóg, zatem On JEST praprzyczyn¹ wszystkiego.
Dlatego w dalszej czêœci omawianej Sury czytamy:

Oto powiedzia³ twój (Muhammada) Pan do anio³ów:
„Ja stwarzam cz³owieka
z suchej gliny z uformowanego mu³u.
A kiedy go ukszta³tuje harmonijnie
i tchnê w niego z mojego Ducha,
to padnijcie przed nim wybijaj¹c pok³ony!” (15,28; XV,28).

Forma „JA” dotycz¹ca Boga Wszechœwiata wyraŸnie zosta³a
przedstawiona w surze (II,40), oraz:

Powiedzia³ Bóg:
„Nie bierzcie sobie dwóch, bogów!
Przecie¿ jest tylko Jeden Bóg!
Oto Ja! Czcijcie Mnie!” (XVI,51).

Ponadto forma „JA” czêsto ukryta jest w Koranie, w trzeciej
osobie liczby pojedynczej:

Zaœwiadcza Bóg,
i¿ nie ma boga, jak tylko On
– i anio³owie,
i ludzie posiadaj¹cy wiedzê
utrzymuj¹c ze s³usznoœci¹:
„Nie ma Boga, jak tylko On,
Potê¿ny, M¹dry!” (III,18).
On jest stwórc¹ Niebios i Ziemi (II,117).

Dlatego w komentarzu do Sury (III,18) czytamy: Niezwy-
k³oœæ tego fragmentu polega na tym, ¿e nigdzie indziej w Ko-
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ranie nie mówi siê o tym, ¿eby sam Bóg zaœwiadcza³ swoj¹ Je-
dynoœæ. Ponadto forma „JA” dotycz¹ca Boga Wszechœwiata,
ukryta jest w takich przymiotnikach jak: Przebaczaj¹cy, Li-
toœciwy, Wszechobejmuj¹cy, Wszechwiedz¹cy, Potê¿ny,
M¹dry, Pob³a¿liwy itd. Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na zna-
mienny fakt. Otó¿ poœród przymiotów ju¿ wymienionych,
Bogu Temu przys³uguj¹ równie¿ takie przymioty jak: Pierw-
szy i Ostatni (LVII,3), a wiêc takie, jakie przys³uguj¹ Bogu
JAHWE (Izaj. 41,4; 44,6), oraz Jezusowi (Obj. 1,7; 1,17; 2,8;
21,5; 22,12). Przecie¿ Jezus brzmi po hebrajsku JEHOSZUA,
co znaczy: JAHWE JEST ZBAWIENIEM. Zatem komentarz
jest zbyteczny. Natomiast forma „JA” dotycz¹ca Tego, które-
go nazwano Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym ewident-
nie zosta³a przedstawiona w Surach (XX,9; XXVII,7), skoro
wiadomo, ¿e w krzaku gorej¹cym Moj¿eszowi ukaza³ siê
Anio³ (Wyj. 1,3; Dz.Ap. 7,30).

Czy dosz³o do ciebie opowiadanie o Moj¿eszu?
Oto zobaczy³ on ogieñ
i powiedzia³ do swojej rodziny:
„Pozostañcie!
Zobaczy³em ogieñ,
byæ mo¿e przyjdê do was z g³owni¹,
albo znajdê dziêki temu ogniowi dobr¹ drogê”.
A kiedy przyszed³ do niego us³ysza³ zawo³anie:
„O Moj¿eszu!
Zaprawdê, Ja jestem twoim Panem!
Zdejm twoje sanda³y!
Jesteœ w œwiêtej dolinie Tuwa!
Ja ciebie wybra³em;
pos³uchaj tego, co ci bêdzie objawione!
Zaprawdê, Ja jestem Bogiem!
Nie ma Boga jak tylko Ja!”

Podobne wypowiedzi w liczbie mnogiej, jako „My” dotycz¹
anio³ów, którzy nadali Prawo Narodowi Izraelskiemu w cza-
sach staro¿ytnych, przypadaj¹cych na okres przed „pierw-
szym rokiem Dariusza Meda” i jeszcze wczeœniej, bo przed
okresem proroków, w których to dzia³a³ Duch Chrystusowy;
wiadomo przecie¿, ¿e Prawo przekazane zosta³o przez anio-
³ów, podane przez Poœrednika (Gal. 3,19) w Imiê Boga Praw-
dziwego. Koran mówi o tym nastêpuj¹co:
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Czy dosz³o do ciebie (Muhammada) opowiadanie
o goœciach Abrahama, uszanowanych?... (51,24; LI, 24).
Odparli:
„Zostaliœmy pos³ani
do ludu grzeszników,
aby rzuciæ na nich kamienie z gliny
oznakowane u twego Pana,
dla ludzi wystêpnych.
Przeto wyprowadziliœmy tych spoœród niewiernych,
którzy siê w tym mieœcie znajdowali.
Lecz znaleŸliœmy tam tylko jeden dom takich,
którzy siê poddali ca³kowicie.
I zostawiliœmy w tym mieœcie znak dla tych,
którzy siê obawiaj¹ kary bolesnej”.
... i o Moj¿eszu!
„Oto wys³aliœmy go do faraona, daj¹c mu w³adzê jasn¹.
Lecz on odwróci³ siê pewny swej potêgi,
i powiedzia³:
„Czarownik, albo opêtany!”
Wtedy pochwyciliœmy go wraz z jego wojskami
i wrzuciliœmy go w otch³añ morza
bo by³ on godny nagany” (51,32: LI, 32).

W tej samej formie podane s¹ wypowiedzi anio³ów, gdy do-
tycz¹ czasu, w którym Pan Jezus ¿y³ na Ziemi jako cz³owiek.
Przyk³adem tego mog¹ byæ nastêpuj¹ce wersety:

Daliœmy ju¿ Moj¿eszowi Ksiêgê
i w œlad za nim wys³aliœmy pos³añców.
I daliœmy Jezusowi, synowi Maryi,
jasne dowody;
i umocniliœmy go Duchem œwiêtym (II, 87).

Oto tacy s¹ pos³añcy!
Wywy¿szyliœmy jednych z nich ponad drugich.
Wœród nich s¹ tacy, z którymi mówi³ Bóg;
i wywy¿szy³ jednych z nich w hierarchii.
I daliœmy Jezusowi synowi Maryi
jasne dowody,
i umocniliœmy Go przez Ducha œwiêtego (II, 253).

Zaprawdê, objawiliœmy tobie (Muhammadowi)
tak, jak objawiliœmy Noemu
i prorokom po nim;
i jak objawiliœmy Abrahamowi i Ismaelowi,
Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom,
Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi,
Aronowi i Salomonowi;
a Dawidowi daliœmy Psalmy (IV, 163).
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My pos³aliœmy ich œladami
Jezusa, Syna Maryi
potwierdzaj¹cego prawdziwoœæ tego,
co by³o przed Nim w Torze;
i Jemu daliœmy Ewangeliê,
w której jest przewodnictwo i œwiat³o,
bêd¹cej potwierdzeniem tego, co by³o przed ni¹,
i jako przewodnictwo i napomnienie
dla ludzi bogobojnych (5,50; V, 46).

12. WYJAŒNIENIA

A. Interpretacja Starego i Nowego Testamentu omawiana
w „CZASACH OSTATECZNYCH” i „CHRONOLOGII
PRAWDY NA PODSTAWIE OBJAWIEÑ I PISMA”, nie jest
wy³¹cznie moja. Zosta³a mi ona objawiona w widzeniach, na
podstawie których interpretacjê t¹ odtworzy³em. Natomiast
interpretacja Koranu jest prawie ca³kowicie moja (poza wyj¹t-
kiem prawdy zawartej w punkcie „ZRODZENI” i „STWO-
RZENI”) i jest konsekwencj¹ powy¿szych opracowañ.

Myœl¹ przewodni¹ tej interpretacji jest to, ¿e Koran po-
twierdza Ksiêgi, które go poprzedza³y i wyjaœnia wszystkie
rzeczy. Zatem prawdy zawarte w Starym i Nowym Testamen-
cie, oraz w Koranie nie mog¹ siê nawzajem wykluczaæ, lecz
tworz¹ integraln¹ ca³oœæ. W omawianym opracowaniu
w znacznej mierze opar³em siê na t³umaczeniu profesora Jó-
zefa Bielawskiego, a po czêœci na t³umaczeniu Jana Murzy
Tarak Buczackiego. W jednym tylko miejscu, konkretnie
w 159 wersecie IV sury moja interpretacja nie pozwala mi siê
zgodziæ z t³umaczeniem Józefa Bielawskiego. Jest to fraza,
która w t³umaczeniu Profesora brzmi: „przed swoj¹ œmier-
ci¹”. Dla mojej interpretacji poprawnie jest: „przed Jego
œmierci¹”... tak, jak przet³umaczy³ to J. Buczacki w wydaniu
z 1858 roku. O wyjaœnienie, która wersja jest poprawna,
zwróci³em siê do Józefa Bielawskiego i otrzyma³em odpowie-
dŸ, która przedstawiona jest na wklejce.

Dla przejrzystoœci odpowiedŸ t¹ przepisujê na maszynie:
Odpowiadam na Pañskie pytanie. Obstajê przy swojej interpre-
tacji zaimka i t³umaczeniu odpowiedniej frazy: „przed swoj¹
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œmierci¹”. W oryginale arabskim nie ma ¿adnej ró¿nicy. W tej
sytuacji mo¿na t³umaczyæ i „swój” i „jego” (podobnie zreszt¹,
jak to jest po francusku, czy angielsku). Logicznie, jeœli bierze-
my pod uwagê myœl poprzedni¹ wersetów, powinniœmy t³uma-
czyæ tak, jak to ja zrobi³em i wydaje siê to nawet ca³kiem jasne.
Przecie¿, gdyby to odnieœæ do Jezusa (t³umacz¹c „jego”), to
by³oby to wielkie ograniczenie dla Jego wyznawców, a do tego
jeszcze zgodnie z wiar¹ muzu³mañsk¹ – Jezus Chrystus w ogóle
nie umar³ („tylko im siê wydawa³o”). Myœlê, ¿e to jest wystar-
czaj¹ce, ¿eby przyj¹æ moj¹ interpretacjê.

W odpowiedzi Józef Bielawski napisa³: W oryginale arab-
skim nie ma ¿adnej ró¿nicy. W tej sytuacji mo¿na t³umaczyæ
i „swój” i „jego”. Poniewa¿ moj¹ myœl¹ przewodni¹ jest
po³¹czyæ prawdy zawarte w omawianych trzech Ksiêgach
Œwiêtych w jedn¹ ca³oœæ, jako ¿e: Królestwo Niebieskie po-
dobne jest do kwasu, który zaczyni³a niewiasta w trzech mia-
rach m¹ki, a¿ wszystko siê zakwasi³o (Mat. 13,33), dlatego
uwa¿am, ¿e poprawne t³umaczenie jest nastêpuj¹ce:

I nie ma nikogo spoœród ludu Ksiêgi,
kto by nie uwierzy³ w Niego
przed Jego œmierci¹;
a w Dniu Zmartwychwstania
On bêdzie przeciwko nim œwiadkiem.

Zdecydowanie twierdzê, ¿e jedynymi religiami objawionymi
z Nieba s¹: judaizm, chrzeœcijañstwo i islam. Ich Œwiête
Ksiêgi stanowi¹ razem integraln¹ ca³oœæ i nie mo¿na tych re-
ligii zaszeregowaæ z innymi religiami, które s¹ tylko wy-
mys³em cz³owieka. Judaizm, chrzeœcijañstwo i islam objawi³
ten sam Bóg Prawdziwy:

Nie ma Boga jak tylko On
– ¯yj¹cy, Istniej¹cy!
On tobie (Muhammadowi) zes³a³ Ksiêgê z prawd¹,
stwierdzaj¹c prawdziwoœæ
tego, co by³o przed ni¹.
On zes³a³ niegdyœ Torê i Ewangeliê,
jako drogê prost¹ dla ludzi
i On zes³a³ rozró¿nienie (3,1; III,1).

Bogiem tym JEST JAHWE Zastêpów – Jego za Œwiêtego
miejcie; On JEST tym, którego siê lêkaæ macie i który was
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winien bojaŸni¹ przejmowaæ. On bêdzie Kamieniem obrazy
i Ska³¹ potkniêcia dla obu domów Izraela, sid³em i pu³apk¹
dla mieszkañców Jeruzalem. Wielu potknie siê i upadnie
i rozbije; bêd¹ usidleni i w niewolê wziêci (Izaj. 8,13).

Baczcie wiêc uwa¿nie, aby Kamieñ, którym wzgardzili
budowniczowie, a który sta³ siê Kamieniem wêgielnym (Izaj.
28,16; Dz. Ap. 4,11), nie by³ i dla wspó³czesnych Kamieniem
obrazy i Ska³¹ potkniêcia tak, jak by³ nim dla staro¿ytnych
w Izraelu. Tu siê oka¿e wiara, œwiadomoœæ i wytrwanie
wszystkich.

B. Pan Jezus po zmartwychwstaniu, ukazuj¹c siê uczniom, po-
wiedzia³ do nich: IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
laj¹c im chrztu w Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego (Mat.
28,19). Ta wypowiedŸ Pana Jezusa sta³a siê podstaw¹ wprowa-
dzenia przez Koœció³ Katolicki nauki o Trójcy Œwiêtej.

Koœció³ naucza, ¿e Trójca Œwiêta, to Ojciec, Syn i Duch
Œwiêty jako Osoby; pierwsza odrêbna od drugiej i trzeciej
i te miêdzy sob¹, czyli stanowi¹ zarazem Jedno, bêd¹c ka¿-
dym z osobna. Islam zaœ ostro przeciwstawia siê nauce
o Trójcy Œwiêtej, powo³uj¹c siê na 73 werset V sury Koranu,
gdzie jest napisane:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bóg – to trzeci z trzech!”
A nie ma przecie¿ ¿adnego boga,
Jak tylko Jeden Bóg!

Tak¿e Pan Jezus nauczaj¹c, wyraŸnie powiedzia³ do Sy-
nów Izraela: S³uchaj Izraelu! Pan, Bóg wasz, Pan JEST Je-
den (Mar. 12,29; Pwt 6,4).

Aby pogodziæ ze sob¹ prawdy zawarte w Koranie i Ewan-
gelii nale¿y przyj¹æ, ¿e Ojciec, Syn i Duch Œwiêty, to Jedno,
a nie zarazem Jedno i ka¿dy z osobna. Ojciec, Syn i Duch
Œwiêty, to po prostu wielorakie okreœlenie Boga Jedynego,
którym JEST Duch Pana Jezusa. Tak¹ interpretacjê Trójcy
Œwiêtej potwierdza przecie¿ Koœció³ w modlitwie, gdy wierni
podczas Mszy Œwiêtej modl¹c siê, wypowiadaj¹ miêdzy inny-
mi nastêpuj¹ce s³owa: Wierzê w Ducha Œwiêtego, Pana
i O¿ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który wspólnie
z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwa³ê, który mówi³
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przez proroków (...). Przez proroków mówi³ Duch Chrystu-
sowy, Duch JAHWE, co niepodwa¿alnie udowadnia Pismo
Œwiête, gdy podaje: Zbawienia tego poszukiwali i wywiady-
wali siê o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej
dla nas ³asce, staraj¹c siê wybadaæ na który, albo na jaki czas
wskazywa³ dzia³aj¹cy w nich Duch Chrystusowy (I Piotra
1,10). Zatem Duch Œwiêty, to Duch Chrystusowy, bo prze-
cie¿ On mówi³ przez proroków.

Prawda ta jest argumentem przemawiaj¹cym za tym, aby
uznaæ i¿ Duch Jezusa Chrystusa i Duch Œwiêty to Jedno,
a poniewa¿, kto widzia³ Syna, widzia³ Ojca (Jan 10,30; 10,38;
14,9), œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e Ojciec i Syn i Duch
Œwiêty, to wy³¹cznie Jedno, a nie zarazem Jedno i ka¿dy
z osobna.

C. Wiadomo ju¿ (zgodnie zreszt¹ z tradycj¹ ¿ydowsk¹), ¿e
Prawo zosta³o nadane przez anio³ów, podane zosta³o przez
Poœrednika. Poœrednikiem tym miêdzy Bogiem JAHWE,
a Narodem Izraelskim by³ Anio³ opiekuñczy Narodu Izrael-
skiego, Micha³ (Daniel 12,1). Dlatego w stosunku do ¯ydów
tytu³owa³ siê jako Pan lub Bóg.

Skoro ju¿ wiadomo, ¿e Bogiem bogów jest JAHWE Zastê-
pów, a Panem i zarazem Bogiem Izraela jest Micha³, to w naj-
nowszych t³umaczeniach Pisma Œwiêtego powinno siê uwz-
glêdniæ te prawdy. Wtedy dopiero t³umaczenie bêdzie wier-
ne i odtworzy siê autentycznoœæ Pisma Œwiêtego, które przez
¿ydowski przes¹d uznaj¹cy Imiê JAHWE za zbyt œwiête, aby
Je wymawiaæ zosta³o zafa³szowane. Uniknie siê wtedy b³ê-
dów, jak np. w „Biblii Tysi¹clecia”; wydawnictwo Pallot-
tinum (Poznañ–Warszawa 1971 r.), gdzie staraj¹c siê zerwaæ
z owym przes¹dem przet³umaczono Pismo tak, ¿e tym razem
odniesiono wszystko do Boga JAHWE, gdy tymczasem jed-
ne wypowiedzi dotycz¹ faktycznie Boga JAHWE, lecz drugie
Micha³a. Przez to brak jest rozró¿nienia, co do autorstwa wy-
powiedzi.

Nale¿y jeszcze zaznaczyæ, ¿e niektóre wypowiedzi Poœred-
nika, choæ podane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, s¹
wypowiedziami samego JAHWE, który w tym przypadku
przemawia³ przez tego¿ Poœrednika... (bo Imiê Moje jest
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w nim; Wyj. 23,20). Wiadomo bowiem, ¿e bezpoœrednio
g³osu Boga – jako Ducha Œwiêtego, nikt nie s³ysza³, ani Jego
postaci nikt nie widzia³ (Jan 5,37). A ¿e tak jest wyraŸnie da-
je do zrozumienia Bóg Wszechmog¹cy, gdy powiedzia³ do
ca³ego Izraela o Poœredniku: Szanuj Go i b¹dŸ uwa¿ny na Je-
go s³owa (...). Jeœli bêdziesz wiernie s³ucha³ Jego g³osu
i wykonywa³ wszystko, co ci polecam, bêdê nieprzyjacie-
lem twoich nieprzyjació³... (Wyj. 23, 21–22). Bóg jasno mó-
wi, ¿e w s³owach wypowiedzianych przez pos³anego Anio³a,
bêd¹ zawarte Jego polecenia, co dowodzi, ¿e Bóg poœrednio
przemawia³ przez tego¿ Anio³a.

Nie miejsce i czas po temu, aby dok³adnie omówiæ ten te-
mat, dlatego pos³u¿ê siê jednym tylko przyk³adem. Otó¿
w Ksiêdze Wyjœcia wspomnianego wydania jest napisane:
Gdy Moj¿esz pas³ owce swojego teœcia Jetry (...) ukaza³ mu
siê Anio³ JAHWE w p³omieniu ognia, ze œrodka krzewu (...).
Gdy zaœ JAHWE ujrza³, ¿e Moj¿esz podchodzi, by siê przyj-
rzeæ, zawo³a³ do niego ze œrodka krzewu: Moj¿eszu, Moj¿e-
szu (...). Powiedzia³ jeszcze JAHWE: Jestem Bogiem ojca
twego; Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba
(...). JAHWE mówi³: Dosyæ napatrzy³em siê na udrêkê ludu
mego w Egipcie i nas³ucha³em siê narzekañ jego na ciemiê¿-
ców; znam wiêc jego uciemiê¿enie. Zst¹pi³em, aby go wy-
rwaæ z rêki Egiptu... (Wyj. 3,1).

Scena opisana w tej Ksiêdze mówi o ukazaniu siê Moj¿eszo-
wi Anio³a Boga JAHWE, który w dalszej czêœci Pisma okreœlo-
ny jest jako sam JAHWE. Jest to wielkie nieporozumienie.

Ca³kiem inaczej przemawia t³umaczenie, gdy uwzglêdni
siê w nim to, ¿e Prawo zosta³o nadane zgodnie z wol¹ Boga
JAHWE przez Poœrednika, który w stosunku do ¯ydów
móg³ tytu³owaæ siê Bogiem, lub Panem. Wówczas t³umacze-
nie wygl¹da nastêpuj¹co: Gdy Moj¿esz pas³ owce swojego te-
œcia Jetry (...) ukaza³ mu siê Anio³ Bo¿y w p³omieniu ognia
ze œrodka krzewu (...). Gdy zaœ Pan ujrza³, ¿e Moj¿esz pod-
chodzi, by siê przyjrzeæ, zawo³a³ do niego ze œrodka krzewu-.
Moj¿eszu, Moj¿eszu (...). Powiedzia³ jeszcze Pan: Jestem Bo-
giem ojca twego; Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bo-
giem Jakuba (...). Pan mówi³: Dosyæ napatrzy³em siê na
udrêkê ludu mego w Egipcie i nas³ucha³em siê narzekañ jego
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na ciemiê¿ców; znam wiêc jego uciemiê¿enie. Zst¹pi³em,
aby go wyrwaæ z rêki Egiptu (...).

Odtworzenie autentycznoœci, co do autorstwa wypowiedzi
w tekstach Starego Testamentu jest rzecz¹ bardzo trudn¹. Je-
dynie u proroków rzecz jest bezproblemowa, bo tu wszystkie
wypowiedzi s¹ wypowiedziami Boga JAHWE – Jezusa Chry-
stusa, czyli potomka z rodu Dawida, którego dotyczy³a
obietnica (Gal. 3,19). Wiadomo przecie¿, ¿e przez proroków
mówi³ Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10). U proroków nie-
liczne tylko wersety dotycz¹ Micha³a. Dlatego prorok Iza-
jasz, podobnie jak król Dawid (Ps. 45,7; Hebr. 1,8), mówi
równie¿ o dwóch, o czym œwiadczy nastêpuj¹cy werset: bo
ma³¿onkiem twoim JEST twój Stworzyciel, któremu na imiê
– JAHWE Zastêpów, a Odkupicielem twoim – Œwiêty Izra-
ela, zwany Bogiem ca³ej Ziemi (Izaj. 54,5; Wyj. 19,5).

„Zwany Bogiem ca³ej Ziemi” (...) do czasu pierwszego ro-
ku Dariusza Meda, poniewa¿ od tego czasu Micha³ obj¹³ tron
Boga Najwy¿szego (co zosta³o udowodnione ju¿ wczeœniej),
a w³adza nad œwiatem poddana zosta³a szatanowi (£uk. 4,6).

W najnowszych t³umaczeniach nale¿y jeszcze uwzglêdniæ
bardzo znamienny fakt. Otó¿ prawid³owym okreœleniem Bo-
ga Prawdziwego jest JAHWE Zastêpów, a nie Pan Zastêpów,
jak to powszechnie jest przyjête w Biblii. Pismo Œwiête poda-
je, ¿e tytu³ Pan Zastêpów, raczej dotyczy Micha³a.

W Ksiêdze Wyjœcia czytamy: I tego samego dnia, po
up³ywie czterystu trzydziestu lat wysz³y wszystkie zastêpy
Pana z ziemi Egipskiej (Wyj. 12,41), oraz: Tego samego dnia
wywiód³ Pan Synów Izraela z ziemi Egipskiej wed³ug ich za-
stêpów (Wyj. 12,51).

S³owa: „Wysz³y wszystkie zastêpy Pana” (...) daj¹ do zro-
zumienia, ¿e w stosunku do Micha³a powinno siê u¿ywaæ ty-
tu³u: Pan Zastêpów, bo przecie¿ On (jako Anio³) wyprowa-
dzi³ ich (¯ydów), czyni¹c znaki i cuda w ziemi Egipskiej, nad
Morzem Czerwonym i na pustyni przez czterdzieœci lat (Dz.
Ap. 7,30; Sêdz. 2,1). Zatem logiczne jest twierdzenie, ¿e tym,
który przemawia³ do króla Dawida przez proroka Natana jest
równie¿ Micha³, który sam okreœla siê Panem Zastêpów, gdy
powiedzia³: A teraz powiesz do s³ugi mojego Dawida: To mó-
wi Pan Zastêpów: Zabra³em ciê z pastwiska, spoœród owiec,
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abyœ by³ w³adc¹ nad ludem moim, nad Izraelem (...). Kiedy
wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych przodków,
wtedy wzbudzê po tobie Potomka twojego, który wyjdzie
z twojego ³ona i utwierdzê Jego Królestwo. On zbuduje dom
imieniu memu, a Ja utwierdzê tron Jego Królestwa na wieki.
Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie mi za Syna (II Sam. 7,8).

Odniesienie zatem tytu³u: Pan Zastêpów do Boga Prawdzi-
wego jest b³êdne, bo Jego Jestestwo jednoznacznie okreœla
s³owo JEST = JAHWE, a w aspekcie Wszechrzeczy: JAHWE
Zastêpów. Z tego w³aœnie powodu w Ksiêdze Izajasza i w in-
nych s³owa : Pana Zastêpów – Jego za Œwiêtego miejcie (...) po-
winno siê zast¹piæ s³owami: JAHWE Zastêpów – Jego za Œwiê-
tego miejcie... (Izaj. 8,13). Dopiero taka interpretacja Pisma
Œwiêtego ³¹czy poszczególne Ksiêgi w jedn¹, logiczn¹ ca³oœæ.
Udowadnia tym samym, ¿e wszystkie Ksiêgi spisane zosta³y
przez ludzi, którzy dzia³ali pod natchnieniem Ducha Œwiêtego.

D. Oto powiedzia³ Jezus, Syn Maryi:
„O synowie Izraela!
Jestem wys³any od Boga do was,
aby potwierdziæ prawdziwoœæ tego,
co przede Mn¹ by³o zes³ane w Torze
i zwiastowaæ pos³añca,
który przyjdzie po Mnie,
a którego imiê Ahmad.”
Lecz kiedy On przyszed³
z jasnymi dowodami,
oni powiedzieli:
„To s¹ czary oczywiste” (61,6; LXI, 6).

W Komentarzu do Koranu czytamy: Ahmad – znaczy (po-
dobnie jak Muhammad) „Wys³awiony”. Nast¹pi³o tu praw-
dopodobnie pomieszanie pojêæ greckich: periklutos „pocie-
szyciel” (Jan 14,16) z perikletos „wys³awiony”. Idea tego
wersetu jest jasna: Jezus zapowiada w nim przyjœcie nowego
pos³añca, który bêdzie mia³ na imiê Ahmad. Poniewa¿, jak
wy¿ej wspomnieliœmy imiê Ahmad i Muhammad maj¹ po-
dobn¹ treœæ (obydwa te s³owa pochodz¹ od tego samego rdze-
nia: h -m -d), tak wiêc Muzu³manie nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e
chodzi tu o proroka Muhammada.

Werset ten jest oczywistym echem wypowiedzi, jak¹ znaj-
dujemy w Ewangelii œw. Jana (14,16): Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca,
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a innego Pocieszyciela da wam, aby by³ z wami na zawsze –
Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿
Go nie widzi, ani nie zna (16,7). Jednak¿e mówiê wam praw-
dê: Po¿yteczne jest dla was moje odejœcie. Bo je¿eli nie odej-
dê, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.

„Werset ten jest oczywistym echem wypowiedzi, jak¹
znajdujemy w Ewangelii œw. Jana”, ale nie w interpretacji is-
lamu, a to z tego powodu, ¿e w Koranie nigdzie Muhammad
nie wielbi Pana Jezusa, a wrêcz przeciwnie mówi:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bogiem jest Mesjasz, Syn Maryi” (5,19; V,17).

Tymczasem On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelk¹
prawdê... (Jan 16,13) i jak sam Pan Jezus powiedzia³: On
Mnie uwielbi, gdy¿ z Mojego weŸmie i wam oznajmi (Jan
16,14).

Duch Ten nie mo¿e byæ zwi¹zany z Muhammadem, bo:
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poœlê od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, z³o¿y œwiadectwo
o Mnie... (Jan 15,26). Pismo wyraŸnie mówi, ¿e Duch Praw-
dy pochodzi od Ojca, co dowodzi, ¿e jest Duchem Ojca, kon-
kretnie tego, którego nazwano Ojcem Odwiecznym
(Izaj. 9,5).

Z dalszego kontekstu wypowiedzi omawianej sury jedno-
znacznie nie wynika (a jest to celowe) do kogo odnosz¹ siê
s³owa:

Lecz kiedy On przyszed³
z jasnymi dowodami,
oni powiedzieli:
„To s¹ czary oczywiste!”

S³owa te mog¹ dotyczyæ Pana Jezusa jak i Ahmada. Ale, gdy
weŸmiemy pod uwagê to, ¿e powy¿sze s³owa wypowiedziane
przez Pana Jezusa zwiastuj¹ pos³añca, który pojawi siê dopie-
ro w przysz³oœci, a Pan Jezus ju¿ przecie¿ by³ zanim Muham-
mad rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ, to jest oczywiste, ¿e s³owa:
„Lecz kiedy On przyszed³” (...) odnosz¹ siê do Pana Jezusa,
co wyklucza twierdzenie, ¿e s³owo „Ahmad” dotyczy Mu-
hammada. Poza tym prorok dwóch imion nosiæ nie mo¿e.

Takie rozumowanie potwierdza V sura Koranu w której
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s³owa: „To s¹ czary oczywiste!”, stanowi¹ce zakoñczenie
omawianego wersetu, ju¿ wczeœniej wypowiadaj¹ ¯ydzi do
Pana Jezusa:

Oto Ja (Bóg) powstrzyma³em synów Izraela
od Ciebie,
kiedy przyszed³eœ do nich z jasnymi dowodami.
I powiedzieli ci z poœród nich,
którzy nie uwierzyli:
„To s¹ tylko czary oczywiste!” (5,109; V,110).

W dodatku szczegó³owo omawiaj¹c twierdzenie, ¿e Ahmad
i Muhammad maj¹ podobn¹ treœæ, poniewa¿ obydwa te
s³owa pochodz¹ z tego samego rdzenia: h-m-d, który powsta³
po pominiêciu samog³osek, to mo¿na rdzeñ imienia Mu-
hammad poprawnie przedstawiæ jako: m-h-mm-d, którego
sk³adnia wyraŸnie odbiega od sk³adni rdzenia imienia Ah-
mad. Rdzeñ imienia Ahmad, po pominiêciu samog³osek mo-
¿na bowiem poprawnie przedstawiæ jako: hm-d. Zatem
wszystko to, co jest poza tym wyjaœnieniem nie jest prawd¹.
Zosta³o po prostu tendencyjnie wymyœlone.

E. My stworzyliœmy was
potem was ukszta³towaliœmy,
potem powiedzieliœmy do anio³ów:
„Oddajcie pok³on Adamowi!”
Oni oddali pok³on, z wyj¹tkiem Iblisa;
On nie by³ wœród tych, którzy siê pok³onili.
Bóg powiedzia³:
„Co tobie przeszkodzi³o,
¿e siê nie pok³oni³eœ,
skoro tobie nakaza³em?”
Powiedzia³:
„Ja jestem lepszy od niego.
Ty stworzy³eœ mnie z ognia
a jego stworzy³eœ z gliny” (7,11; VII,11).

My stworzyliœmy cz³owieka
z suchej gliny z ukszta³towanego mu³u.
A d¿inny stworzyliœmy wczeœniej
z ognia pal¹cego (15,26; XV,26).

Z powy¿szych wersetów jasno wynika, ¿e zarówno anio³owie
jak i d¿inny stworzeni s¹ z „ognia”, a zatem d¿inny i anio-
³owie, to ten sam rodzaj stworzenia. Rozró¿nienie w nazwie
spowodowane zosta³o zachowaniem siê tych istot wzglêdem
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Boga. D¿inny, to po prostu anio³owie zbuntowani przez sza-
tana.

O d¿innach i pewnej grupie ludzi Koran wyra¿a siê bar-
dzo negatywnie, co czytamy w nastêpuj¹cym wersecie:

Stworzyliœmy dla Gehenny wielu
spoœród d¿innów i ludzi:
Oni maj¹ serca, którymi nie pojmuj¹,
oni maj¹ oczy, którymi nie widz¹,
oni maj¹ uszy, którymi nie s³ysz¹!
Oni s¹ podobni do byd³a,
a nawet jeszcze bardziej zab³¹kani! (7,178; VII,179).

To w³aœnie z d¿innów i tej grupy ludzi rekrutuj¹ siê istoty,
nad którymi szatan ma pe³niê w³adzy: s¹ to po prostu szatani
spoœród ludzi i d¿innów (VI,112). Przeciwieñstwem tej gru-
py istot ¿yj¹cych na Ziemi s¹ ludzie Bo¿y, nad którymi sza-
tan nie ma ¿adnej w³adzy, co podkreœla wypowiedŸ Pana:

„To jest dla Mnie droga prosta!
Oto moi s³udzy!
Ty nie masz nad nimi ¿adnej w³adzy,
oprócz tych spoœród b³¹dz¹cych,
którzy pójd¹ za tob¹!” (15,41; XV,41).

Grupê t¹ stanowi¹ ludzie Bo¿y, czyli „zrodzeni”, których
imiona zapisane s¹ w Ksiêdze ¯ycia i wierni spoœród „stwo-
rzonych”, którzy pozostali „na sicie”.

Taki podzia³ ludzi ¿yj¹cych na Ziemi wed³ug Koranu jest
analogiczny z podzia³em, który omówiony zosta³ w punkcie
„ZRODZENI” I „STWORZENI”. D¿inny to po prostu lu-
dzie „zrodzeni”, którzy z ludŸmi „stworzonymi”, ale tylko
z tymi, którzy przelec¹ przez „sito”, stanowi¹ grupê ludzi
wrogich Bogu.

Szatan, jako pierwszy buntownik si³¹ faktu wywodzi siê
spoœród d¿innów i o czym œwiadczy nastêpuj¹cy cytat:

Kiedy powiedzieliœmy anio³om:

„Oddajcie pok³on Adamowi!”
Oni pok³onili siê z wyj¹tkiem Iblisa,
który by³ spoœród d¿innów

i który zbuntowa³ siê przeciwko rozkazowi
swojego Pana (18,48; XVIII,50).

W wersecie tym Iblis jest nazwany d¿innem, tj. demonem
duchem, a w danym kontekœcie nawet: anio³em. Werset ten
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przeczy tradycji muzu³mañskiej, wed³ug której d¿inny, to
istoty poœrednie miêdzy anio³ami a ludŸmi, i dowodzi, ¿e s¹
to anio³owie zbuntowani przez szatana.

D¿inny zatem ¿yj¹ na Ziemi jako ludzie – istoty sk³ad-
aj¹ce siê z ducha i cia³a. Niepodwa¿alnym tego przyk³adem
jest nastêpuj¹cy cytat z Koranu:

I mê¿czyŸni spoœród rodzaju ludzkiego
szukali opieki u mê¿czyzn spoœród d¿innów,
a ci jeszcze powiêkszyli ich szaleñstwo (LXXII,6).
Lecz prawdziwe jest Moje (Boga) s³owo:
„Ja z pewnoœci¹ nape³niê Gehennê
d¿innami i ludŸmi – wszystkimi razem” (XXXII,13).

D¿inny, jako zbuntowani anio³owie (odpowiednik antychry-
stów), których si³¹ zmuszono do przybrania postaci ludzkiej,
nawet na Ziemi nie przestaj¹ byæ wrogami Boga. Niekiedy,
staj¹c siê rzekomymi orêdownikami w Bo¿ej sprawie, spa-
czaj¹ Jego naukê „powiêkszaj¹c szaleñstwo tych, którzy ich
s³uchaj¹”.

Wbrew pozorom, sprawa wielu d¿innów nie jest prze-
s¹dzona. Mog¹ oni nawróciæ siê do Boga, gdy przyjm¹ ze
skruch¹ Jego prawdê. Dlatego Muhammad powiedzia³:

Zosta³o mi objawione,
¿e pewna grupa d¿innów przys³uchiwa³a siê
i wtedy powiedzieli:
„Zaprawdê, s³yszeliœmy cudowny Koran,
który prowadzi ku prawoœci,
wiêc uwierzyliœmy w niego
i nie bêdziemy dodawaæ nikogo
za wspó³towarzysza naszemu Panu.
On – niech bêdzie wywy¿szony Majestat
naszego Pana!
– nie przybra³ sobie
ani towarzyszki, ani dziecka (72,1; LXXII,1).

S¹ wœród nas sprawiedliwi
i s¹ wœród nas tacy, którzy s¹ ni¿ej tego.
Poszliœmy ró¿nymi drogami
i myœleliœmy,
¿e nie potrafimy uczyniæ nigdy Boga bezsilnym,
uciekaj¹c.
Kiedy pos³yszeliœmy o drodze prostej,
uwierzyliœmy w Niego;
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a kto wierzy w swojego Pana,
nie obawia siê ani obrazy, ani ucisku.
S¹ wœród nas poddani ca³kowicie Bogu
i s¹ wœród nas zbuntowani” (72,11; LXXII,11).

Bóg nie ma upodobania w œmierci bezbo¿nego... Czy rzeczy-
wiœcie mam upodobanie w œmierci bezbo¿nego – mówi
Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, aby siê bezbo¿ny
odwróci³ od swoich dróg i ¿y³? (Ezech. 18,23). Dlatego,
w czasie objawienia, kiedy odczu³em, ¿e czasy ca³kowicie siê
dope³ni¹, gdy liczba ludzi pozosta³ych na „sicie” zrówna siê
z liczb¹ antychrystów, w podœwiadomoœci nie by³em tego
pewny. Jakaœ si³a sugerowa³a mi, ¿e jest inaczej.

Chocia¿ Bóg nie ma upodobania w œmierci bezbo¿nego, to
jednak w znacznej mierze cz³owiek sam decyduje o swoim
zbawieniu. Dotyczy to g³ównie „stworzonych”, którzy nie
maj¹ upodobania w Bogu i antychrystów, których imiona nie
s¹ zapisane w Ksiêdze ¯ycia.

Ludzie Bo¿y, których imiona zapisane s¹ w Ksiêdze ¯ycia
i wierni spoœród „stworzonych”, którzy maj¹ upodobanie
w Bogu, doznaj¹ od Niego (na zasadzie odwzajemnienia) wy-
starczaj¹cego wsparcia, aby ¿ycie swoje prze¿yæ z godnoœci¹.
Da³em temu wyraz w wierszu „BÓG A CZ£OWIEK”, z któ-
rego cytujê dwie ostatnie strofy:

Zaprawdê – cia³o ludzkie treœæ ducha obna¿a;
Czyli Boskie wywy¿sza, szatañskie zniewa¿a,
Szczególnie, gdy na w³asne si³y go wystawia,
Przez co wp³ywu szatana tym go nie pozbawia.

Tymczasem Pan Bóg swoim nie sk¹pi wesela...
Jako Mesjasz sam cierpia³ – z nami, gdy siê wciela
W ka¿dego z nas, tym wiêcej, im bardziej go lubi;
Gdy za ma³o da Siebie, tym prêdzej go zgubi.

Ale mimo wszystko obowi¹zuje zasada, ¿e „Bóg nie ma
upodobania w œmierci bezbo¿nego, a raczej w tym, aby bez-
bo¿ny odwróci³ siê od swoich dróg i ¿y³”. Dlatego bezbo¿ny,
zdany na w³asne si³y (gdy¿ Bóg mu nie pomaga, ale i nie
przeszkadza) ma decyduj¹cy wp³yw na w³asne zbawienie.
Nikt bowiem nie jest doœwiadczany tak, aby opiera³ siê grze-
chowi a¿ do krwi. Czym zatem jest grzech? – Jest postêpowa-
niem cz³owieka wbrew upodobaniom Boga, który sam do-
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œwiadczy³ doli ludzkiej, gdy ¿y³ na ziemi jako cz³owiek. Do-
œwiadczaj¹c doli ludzkiej nie pope³ni³ ¿adnego grzechu, cho-
cia¿ we wszystkim by³ podobny do cz³owieka jako „zrodzo-
ny”. By³ tak¿e niepokalanym ju¿ w ³onie Matki, dlatego te¿
nie móg³ mieæ grzechu zwanego pierworodnym, chocia¿ by³
cz³owiekiem.

Logicznie rozumuj¹c, grzechu pierworodnego nie maj¹
tak¿e wszyscy ludzie Bo¿y spoœród „zrodzonych” i wszyscy
„stworzeni”. Grzech pierworodny posiadaj¹ tylko „zrodze-
ni”, którzy nie s¹ zapisani w Ksiêdze ¯ycia, których Koran
nazywa d¿innami. Oni to w³aœnie pope³nili grzech w uprzed-
nim bycie (jeszcze w Niebie), buntuj¹c siê przeciwko Bogu
pod presj¹ szatana. W chwili narodzenia siê na Ziemi s¹ ob-
ci¹¿eni w³aœnie tym grzechem, który mo¿emy nazwaæ grze-
chem pierworodnym. W czasie narodzin nic z³ego, ani do-
brego pope³niæ nie mogli, a ju¿ s¹ obci¹¿eni win¹.

Grzech pierworodny by³ do tej pory b³êdnie pojmowany.
Wed³ug Koœcio³a oznacza ten stan, w którym rodz¹ siê wszy-
scy ludzie w tym sensie, ¿e zosta³ on spowodowany przez
pierwszych rodziców (Adama i Ewê) i jest dziedziczony z po-
kolenia na pokolenie. To dziedziczne przekazywanie grzechu
powoduje, ¿e w chwili narodzenia siê cz³owieka nie jest on
bez winy, ale obarczony jest grzechem pierworodnym.

Koœció³ potwierdza, ¿e Stary Testament nie zna grzechu
pierworodnego w œcis³ym sensie, jako skutku pierwszego
upadku. W Ewangeliach znajduj¹ siê równie¿ jedynie aluzje
do upadku pierwszych rodziców; nigdzie nie mówi siê wyraŸ-
nie o jakimœ stanie wszystkich ludzi spowodowanym przez
upadek pierwszych ludzi. Dopiero rozstrzygaj¹ca wypowiedŸ
zawarta jest w liœcie œw. Paw³a do Rzymian nastêpuj¹cej tre-
œci: Dlatego te¿ jak przez jednego cz³owieka grzech wszed³ na
œwiat, a przez grzech œmieræ i w ten sposób œmieræ przysz³a na
wszystkich ludzi, poniewa¿ wszyscy zgrzeszyli... Bo i przed
Prawem grzech by³ na œwiecie; grzechu siê jednak nie poczy-
tuje, gdy nie ma Prawa (Rzym. 5,12).

Rzeczywiœcie, œw. Pawe³ da³ rozstrzygaj¹c¹ wypowiedŸ, bo
przecie¿ grzechu siê nie dziedziczy, a to dlatego, ¿e „grzechu
siê (nawet) nie poczytuje, gdy nie ma Prawa”... które nadane
zosta³o dopiero za Moj¿esza. Dlatego œmieræ panowa³a od
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Adama do Moj¿esza nawet nad tymi, którzy nie pope³nili
grzechu (Rzym. 5,14). Jeszcze przed nauczaniem œw. Paw³a,
Bóg Wszechmog¹cy przez Ezechiela powiedzia³: Umrze tyl-
ko ta osoba, która zgrzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialno-
œci za winê swego ojca, ani ojciec za winê swego syna (Ezech.
18,20).

F. Czy Muhammad, któremu Bóg Prawdziwy objawi³ Koran
i który g³osi³ wiarê w Jednego Boga, móg³ nie zdawaæ sobie
sprawy, kim w rzeczywistoœci jest Ten Bóg? Czy S³owo Bo¿e
objawione jakiemuœ cz³owiekowi mo¿e byæ przez tego cz³o-
wieka niezrozumia³e?

Okazuje siê, ¿e tak. Pismo Œwiête wielokrotnie podkreœla,
¿e prorocy, zapowiadaj¹c wa¿ne wydarzenia, nie wiedzieli sa-
mi, kiedy one nast¹pi¹. Gdy rzecz dotyczy³a zbawienia, które
przygotowane by³o do objawienia w Czasie Ostatecznym (I
Piotra 1,5), to nad tym zbawieniem wszczêli poszukiwania
i badania prorocy – ci, którzy przepowiedzieli przeznaczon¹
dla nas ³askê. Badali oni, kiedy i na jak¹ chwilê wskazywa³
Duch Chrystusowy, który w nich by³ i przepowiedzia³ cier-
pienia maj¹ce przyjœæ na Chrystusa i maj¹ce potem nastaæ
uwielbienie (I Piotra 1,10). Tak¿e Jan Chrzciciel, którego
przyjœcie zapowiada prorok Malachiasz na równi z Bogiem
JAHWE i Micha³em, nie rozumia³ dok³adnie tajemnicy Me-
sjañskiego pos³annictwa. Sam mówi³ o Panu Jezusie: Ja was
chrzczê wod¹ ku opamiêtaniu, ale Ten, który idzie po mnie
jest mocniejszy ni¿ Ja; Jemu nie jestem godzien i sanda³ów
nosiæ. On was chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem
(Mat. 3,11). Ale, gdy zosta³ uwiêziony i us³ysza³ w wiêzieniu
o czynach Chrystusa, wys³a³ swoich uczniów i kaza³ Mu po-
wiedzieæ: Czy Ty jesteœ Tym, który mia³ przyjœæ, czy te¿ ma-
my oczekiwaæ innego? (Mat. 11,2). Tkwi³ bowiem g³êboko
w pojêciach ¯ydów o Mesjaszu, którzy uwa¿ali, ¿e Mesjasz
przyjdzie nie wiadomo sk¹d i ¿e odbuduje Królestwo Izraela.
A sprawa przecie¿ nie dotyczy³a jedynie Królestwa w aspek-
cie ziemskim.

Czytaj¹c Pismo Œwiête stwierdzamy, ¿e zapowiada ono
przyjœcie Eliasza w czasach nowo¿ytnych. Eliasz – zgodnie
z nauk¹ Pana Jezusa – by³ na œwiecie ju¿ dwa razy: jako pro-
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rok w staro¿ytnym Izraelu i jako Jan Chrzciciel (Mat. 11,14).
Tymczasem w Ewangelii œw. Jana, sam Jan Chrzciciel na py-
tanie: Eliaszem jesteœ?... Odpowiedzia³: Nie jestem! (Jan
1,21). Komu zatem wierzyæ? Chrystusowi, czy Janowi
Chrzcicielowi?

OdpowiedŸ jest tylko jedna: Chrystusowi, gdy¿ On jako
Bóg Prawdziwy, wiedzia³ o wszystkim. Natomiast cz³owiek
niejednokrotnie sam nie wie, kim jest, jeœli mu to nie zosta-
nie objawione, lub powiedziane. Œmiem twierdziæ, ¿e Eliasz
tak¿e dzisiaj, pomimo tego, ¿e dzia³alnoœæ Jego jest wszyst-
kim znana, równie¿ nie wie, kim jest. Nie wiedz¹c, kim jest,
nigdy nie zwróci „serc ojców ku synom, a serc synów ku ich
ojcom” (Mal. 3,23).

G. Znacz¹c¹ postaci¹ opisan¹ w Koranie i zarazem zwi¹zan¹
z has³em „Goga i Magoga” jest Zu’1-Karnajn (18,82;
XVIII,83). W komentarzu do Koranu czytamy: Zu’1-Kar-
najn (Dul-Karnajn) – „Dwurogi”, to zgodnie z opini¹ egze-
getów arabskich Aleksander Wielki, ów legendarny, znany
na Wschodzie, a póŸniej na Zachodzie z Pseudokallistenesa,
jako prawdziwy cudotwórca. Dwa rogi, to symbol jego potêgi
i w³adzy na Wschodzie i na Zachodzie.

Symbolem „Goga i Magoga” pos³u¿y³ siê Ezechiel w swo-
im proroctwie, i œw. Jan w Objawieniu, gdzie czytamy: A gdy
siê dope³ni tysi¹c lat zostanie rozwi¹zany szatan z uwiêzi
swojej i wyjdzie, aby zwieœæ narody, które s¹ na czterech
krañcach Ziemi, „Goga i Magoga” i zgromadzi je do boju,
a liczba ich, jak piasek morski (Obj. 20,7).

Gdyby symbolem „Goga i Magoga” nie pos³u¿y³ siê œw.
Jan w Objawieniu, które zes³ane mu zosta³o pod koniec
pierwszego stulecia (oko³o 95 rok po narodzeniu Chrystusa)
to mo¿na by przypuszczaæ, ¿e czasy „Goga i Magoga” zwi¹za-
ne s¹ z jakimœ staro¿ytnym ludem... Ale nie koniecznie, bo
ju¿ prorok Ezechiel daje do zrozumienia, ¿e bêdzie to „po
wielu dniach” (...) „przy koñcu dni”... (Ezech. 38,8; 38,16).
Czasy te umiejscawia œw. Jan w dalekiej przysz³oœci, dopiero
po okresie „gdy siê dope³ni tysi¹c lat”... Owe „tysi¹c lat” do-
pe³ni siê niew¹tpliwie przed samym koñcem starego systemu
rzeczy, czyli na krótko przed dniem S¹du Ostatecznego i po-
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wstaniem Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Dlatego czasy „Go-
ga i Magoga” z ca³¹ pewnoœci¹ nie mog¹ dotyczyæ Aleksan-
dra Wielkiego, który ¿y³ (jak podaj¹ Ÿród³a historyczne)
w latach 356–323 przed narodzeniem Chrystusa. Zadaniem
Zu’1-Karnajna jest z³¹czyæ symboliczne „dwie góry”, efek-
tem czego powsta³a „zapora” uniemo¿liwiaj¹ca dzia³anie
„Goga i Magoga”, który mia³ najechaæ na Izrael, przy-
chodz¹c z „najdalszej Pó³nocy”. Szatan, który zostanie wy-
puszczony z uwiêzi (lub mo¿e w ogóle nie zostanie wypusz-
czony) w tej sytuacji nie bêdzie w stanie zwieœæ narodów,
które s¹ na czterech krañcach Ziemi „Goga i Magoga” i zgro-
madziæ ich do boju:

To jest mi³osierdzie od mojego (Muhammada) Pana!
A kiedy przyjdzie obietnica Pana,
to On uczyni j¹ (zaporê) py³em... (18,98; XVIII,98).

Owa zapora zniszczona bêdzie jednak w Dzieñ S¹du Osta-
tecznego, jako ¿e przed Bo¿ym s¹dem nikt nikogo nie jest
w stanie skutecznie ochroniæ. Ka¿dy stawi siê osobiœcie i zda
sprawê ze swego postêpowania, by móg³ Bóg zap³aciæ ka¿dej
duszy za to, co ona sobie zdoby³a. Zaprawdê, Bóg JEST szyb-
ki w rachunku (14,51; XIV,51).

I przybli¿y³a siê obietnica prawdziwa;
oto zastyg³y z przera¿enia spojrzenia
tych, którzy nie uwierzyli:
„Biada nam, my nie dbaliœmy o to.
Przeciwnie, byliœmy niesprawiedliwi!”
Zaprawdê, wy i to, co czcicie poza Bogiem
bêdzie drewnem dla Gehenny!
Wy tam przybêdziecie!
Gdyby oni byli naprawdê bogami,
toby tutaj nie przybyli.
Oni wszyscy zostan¹ tam na wieki!
Tam bêd¹ oni wydawaæ jêki,
ale nie bêd¹ niczego s³yszeæ.
Zaprawdê, ci, którzy ju¿ wczeœniej
otrzymali od Nas najpiêkniejsz¹ nagrodê
– bêd¹ od niej oddaleni!
Nie us³ysz¹ nawet jej sycz¹cego odg³osu;
bêd¹ siê znajdowaæ wœród tego,
czego pragnê³y ich dusze – nieœmiertelni!
Nie zasmuci ich ogromne przera¿enie
i spotkaj¹ ich anio³owie.
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To wasz dzieñ, który wam zosta³ obiecany!
Tego dnia My zwiniemy Niebo
tak, jak siê zwija zwoje ksiêgi.
I tak, jak zaczêliœmy pierwsze stworzenie,
My je powtórzymy – wed³ug Naszej obietnicy.
Zaprawdê, My tego dokonamy!
I jak napisaliœmy ju¿ w Psalmach
po napomnieniu:
Moi s³udzy sprawiedliwi odziedzicz¹ Ziemiê (21,92; XXI,97)

I widzia³em Nowe Niebo i Now¹ Ziemiê, albowiem pierwsze
Niebo i pierwsza Ziemia przeminê³y... (Obj. 21,1).

H. Wielokrotnie i ró¿nymi sposobami przemawia³ Bóg daw-
nymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio u kresu tych
dni, przemówi³ do nas przez Syna, którego ustanowi³ dzie-
dzicem Wszechrzeczy, przez którego tak¿e Wszechœwiat
stworzy³ (Hebr. 1,1).

Na pozór mog³oby siê wydawaæ, ¿e w wersecie tym mowa
jest o dwóch istotach: Bogu i Synu Bo¿ym. Ale w rzeczywi-
stoœci tak nie jest. Wiemy bowiem, ¿e przez proroków mówi³
Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10), oraz to, ¿e w Chrystusie
zamieszka³a cieleœnie ca³a Pe³nia Boskoœci (Kolosan 2,9). Za-
tem, po wcieleniu Najwy¿szego w Syna Cz³owieczego, Bóg
by³ Synem – Synem samego Siebie... o czym by³a ju¿ mowa
wczeœniej. St¹d pojêcie – Syn Cz³owieczy.

Tak wiêc, gdy czytamy, ¿e „wielokrotnie i ró¿nymi sposo-
bami przemawia³ Bóg dawnymi czasy do ojców przez proro-
ków; ostatnio u kresu tych dni, przemówi³ do nas przez Sy-
na, którego ustanowi³ dziedzicem Wszechrzeczy, przez któ-
rego tak¿e Wszechœwiat stworzy³”, to jest oczywiste, ¿e cho-
dzi tu o jedn¹ i t¹ sam¹ Istotê, ale w dwóch postaciach; w po-
staci Ducha, który jako Bóg JAHWE mówi³ przez proroków
i w postaci cz³owieka, sk³adaj¹cego siê z Ducha i Cia³a, który
jako Mesjasz – Jezus Chrystus przemawia³ na Ziemi.

Wiemy, ¿e Bóg jest Duchem, a zatem przez proroków mó-
wi³ Duch Boga, Duch Chrystusowy, Duch Œwiêty (Hebr.
3,7), st¹d wniosek, ¿e Ojciec, Syn i Duch Œwiêty, to
wy³¹cznie Jedno, a nie zarazem Jedno i ka¿dy z osobna.

Po takim wyjaœnieniu bardziej zrozumia³e s¹ dalsze wer-
sety cytowanego listu: Ten (Syn), który JEST odblaskiem Je-
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go (Boga) chwa³y i odbiciem Jego Istoty, podtrzymuje
wszystko s³owem swojej potêgi, a dokonawszy oczyszczenia
z grzechów zasiad³ „po prawicy” Majestatu na wysokoœciach.
On o tyle sta³ siê wiêkszy od anio³ów, o ile odziedziczy³ wy¿-
sze od nich Imiê (Hebr. 1,3).

I. Objawienie Jezusa Chrystusa, które da³ Mu Bóg... (Obj.
1,1). Na pozór mog³oby siê wydawaæ, ¿e objawienie, które
spisa³ œw. Jan jest objawieniem Boga. Ale jak¿e jest to my-
l¹ce. Objawienie to w samej rzeczy jest objawieniem wy-
³¹cznie Jezusa Chrystusa.

Œw. Jan relacjonuje: Dozna³em natychmiast zachwycenia.
A oto w Niebie sta³ tron i na tronie (ktoœ) zasiada³. A Ten,
który zasiada³ by³ podobny z wygl¹du do jaspisu i do krwaw-
nika, a têcza doko³a tronu podobna z wygl¹du do szmaragdu
(Obj. 4,1).

Zwróæmy uwagê na s³owa: „i na tronie (ktoœ) zasiada³.
A Ten, który zasiada³” (...). Œw. Jan jasno nie precyzuje, kim
jest Ten, który zasiada³ na tronie. Gdyby Tym „kimœ” by³ Bóg
Prawdziwy, wyraŸnie powiedzia³by – Bóg. W pewnym sensie
s³owa: „i na tronie (ktoœ) zasiada³. A Ten, który zasiada³” (...)
dla Majestatu Bo¿ego s¹ s³owami obraŸliwymi. Jest to tak, jak-
by wspó³czeœnie jakiœ dziennikarz zdawa³ relacjê z ceremonii
dworskiej odbywaj¹cej siê np. na dworze królowej Wielkiej
Brytanii, która siedz¹c na tronie patronowa³aby owej ceremo-
nii. Wówczas domniemany dziennikarz, nie wymieniaj¹c ty-
tu³u i imienia królowej, napisa³by miêdzy innymi: „na tronie
zasiada³a. A ta, która zasiada³a, by³a podobna z wygl¹du”...
itd. Jestem pewien, ¿e u czytaj¹cego powy¿sza relacja wy-
wo³a³aby niesmak, nie mówi¹c ju¿ o samej królowej.

Tak wiêc œw. Jan w ten sposób pragnie zwróciæ uwagê, ¿e
zasiadaj¹cym na tronie jest „ktoœ”. Oczywiœcie... teraz ³atwo
siê domyœlamy, ¿e by³ nim œw. Micha³ Archanio³, bo przecie¿
znamy nastêpstwo s³ów Boga JAHWE, który powiedzia³ do
Micha³a: Si¹dŸ „po prawicy” mojej... Konsekwencj¹ powy¿-
szej prawdy jest dalsza relacja œw. Jana, który napisa³: i uj-
rza³em w prawej rêce Tego, który zasiada³ na tronie Ksiêgê
zapisan¹ wewn¹trz i na odwrocie, zapieczêtowan¹ na siedem
pieczêci (...). I p³aka³em bardzo, ¿e nikt w Niebie, ani na Zie-
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mi, ani pod Ziemi¹ nie znalaz³ siê godzien, by Ksiêgê otwo-
rzyæ, ani na ni¹ patrzeæ. I mówi³ do mnie jeden ze starszych:
Przestañ p³akaæ. Oto zwyciê¿y³ lew z pokolenia Judy –
Odroœl Dawida, tak ¿e otworzy Ksiêgê i siedem jej pieczêci
(Obj. 5,1).

S³owa „nikt w Niebie, ani na Ziemi, ani pod Ziemi¹ nie
móg³ otworzyæ Ksiêgi” (...) nale¿y traktowaæ dos³ownie. Sko-
ro mówi „nikt”, to s³owo to dotyczy tak¿e Tego, który zasia-
da³ na tronie. Nie dotyczy tylko Baranka, który po wziêciu
z prawicy Tego, który zasiada³ na tronie Ksiêgê, zerwa³ jej
pieczêcie.

£atwo siê domyœlamy, ¿e Ksiêga, któr¹ trzyma³ zasia-
daj¹cy na tronie, by³a zapieczêtowana celowo, aby nikt
oprócz Pana Jezusa – Boga JAHWE nie mia³ do niej wgl¹du.
Ksiêga ta spisana zosta³a przez Boga Prawdziwego, przed
wypowiedzeniem do Micha³a s³ów: Si¹dŸ „po prawicy” mo-
jej (...). W momencie objêcia tronu Boga Najwy¿szego przez
Micha³a zosta³a Mu wrêczona. A ¿e by³a zapieczêtowana,
nikt nie mia³ do niej wgl¹du. Dopiero Pan Jezus, po chwa-
lebnym zwyciêstwie i powrocie do Nieba, wzi¹³ z prawicy Te-
go, który zasiada³ na tronie Ksiêgê i zerwa³ jej pieczêcie.

Tak wiêc objawienie to jest objawieniem wy³¹cznie Jezusa
Chrystusa, a da³ Mu je Bóg ze swej prawej rêki i tak napraw-
dê rozpoczyna siê dopiero od rozdzia³u szóstego, od momen-
tu zerwania pierwszej pieczêci przez Baranka: Widzia³em jak
Baranek zdj¹³ pierwsz¹ z siedmiu pieczêci... (Obj. 6,1).
Wszystko, co wczeœniej zosta³o objawione œw. Janowi, jest po
prostu wstêpem.

Objawienie to zosta³o przekazane przez anio³a, którego
pos³a³ „Pan, Bóg duchów proroków” (Obj. 22,6). Panem, a za-
razem Bogiem duchów proroków jest Bóg JAHWE – Jezus
Chrystus, jako ¿e przez proroków mówi³ Duch Chrystusowy.
Dlatego dalej Pan wyraŸnie mówi: Ja Jezus posy³am anio³a
mego, by poœwiadczy³ wam to w zborach. Jam JEST korzeñ
i ród Dawidowy – Gwiazda jasna poranna (Obj. 22,16).

Wersety te niepodwa¿alnie podkreœlaj¹, ¿e Panu Jezusowi,
po zmartwychwstaniu i wst¹pieniu do Nieba, przys³uguje
w dalszym ci¹gu tytu³ Boga. Ale tytu³ ten te¿ przys³uguje
Micha³owi, który zasiada³ na tronie. Nieodwo³alne s¹ bo-
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wiem s³owa Boga JAHWE skierowane do Micha³a: Si¹dŸ
„po prawicy” mojej (...), oraz: Przysi¹g³ JAHWE i ¿al mu nie
bêdzie: Tyœ kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchi-
zedeka (czyli Tyœ Bogiem; Ps. 110, 1–4). Dlatego objawienie
Jezusa Chrystusa mówi o dwóch Bogach, co przecie¿ jest
konsekwencj¹ 45 Psalmu i Listu do Hebrajczyków, gdzie
w s³owach skierowanych do Pana Jezusa wyraŸnie jest mowa
o dwóch Bogach, gdy mówi: dlatego namaœci³ Ciê Bo¿e, Bóg
Twój... (Hebr. 1,9), o czym by³a ju¿ mowa.

W objawieniu Jezusa Chrystusa czytamy dalej: A gdy Ba-
ranek wzi¹³ Ksiêgê z prawej rêki Tego, który zasiada³ na tro-
nie, upad³y przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu
czterech starszych i zaœpiewali now¹ pieœñ tej treœci: Go-
dzien jesteœ wzi¹æ Ksiêgê i zerwaæ jej pieczêcie, poniewa¿ zo-
sta³eœ zabity i odkupi³eœ dla Boga krwi¹ swoj¹ ludzi z ka¿de-
go plemienia i jêzyka i ludu i narodu i uczyni³eœ z nich dla
Boga naszego ród królewski i kap³anów i bêd¹ królowaæ na
Ziemi (Obj. 5,8).

Pismo wyraŸnie mówi, ¿e po odkupieniu „dla Boga przez
Baranka krwi¹ swoj¹ ludzi z ka¿dego plemienia (...) uczyni³
z nich dla Boga ród królewski i bêd¹ królowaæ (wraz z Bo-
giem) na Ziemi”. Jest oczywiste, ¿e bêd¹ królowaæ na Nowej
Ziemi, jako ¿e Pierwsze Niebo i Pierwsza Ziemia musz¹
przemin¹æ (Obj. 21,1). Powstanie bowiem Nowe Niebo i No-
wa Ziemia, a nawet znikn¹ granice miêdzy nimi. I stanie siê,
¿e bêdzie to przybytek Boga miêdzy ludŸmi. I bêdzie miesz-
ka³ z nimi, a oni bêd¹ ludem Jego, a sam Bóg bêdzie z nimi.
I otrze wszelk¹ ³zê z oczu ich i œmierci ju¿ nie bêdzie, ani
smutku, ani krzyku, ani mozo³u ju¿ nie bêdzie, albowiem
pierwsze rzeczy przeminê³y. I rzek³ Ten, który siedzia³ na
tronie: Oto wszystko nowym czyniê (Obj. 21,5).

W wersecie tym wyraŸnie mowa jest o dwóch: Bogu
i Tym, który ponownie zasiada³ na tronie. JEST nim Bara-
nek, jako ¿e godzien by³ On wzi¹æ i bogactwo i m¹droœæ i si³ê
i czeœæ i chwa³ê i b³ogos³awieñstwo po przejêciu z powrotem
w³adzy (Obj. 5,12). Dlatego Pismo mówi: Dziêkujemy Ci,
Panie Bo¿e Wszechmog¹cy, któryœ JEST, który by³eœ, ¿e
przej¹³eœ potê¿n¹ sw¹ w³adzê i zacz¹³eœ panowaæ (Obj. 11,17).
Dana mu bowiem zosta³a wszelka w³adza w Niebie i na Zie-
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mi (Mat. 28,18). A kiedy przej¹³ sw¹ w³adzê, zasiad³ na tro-
nie i powiedzia³ miêdzy innymi: Sta³o siê. Ja jestem Alfa
i Omega, Pocz¹tek i Koniec (Obj. 21,6). Niew¹tpliwie mowa
tu jest o Panu Jezusie, jako ¿e tytu³y: Alfa i Omega, Pocz¹tek
i Koniec Jego tylko charakteryzuj¹ (Obj. 22,13; Izaj. 41,4;
43,10; 44,6; 48,12).

Oto przychodzi wœród ob³oków i ujrzy Go wszelkie oko,
a tak¿e ci którzy Go przebili, i bêd¹ biadaæ nad Nim wszyst-
kie plemiona Ziemi. Tak jest! Amen. Jam JEST Alfa i Ome-
ga, Pocz¹tek i Koniec, mówi Pan, Bóg; Ten, który JEST, któ-
ry by³ i który ma przyjœæ – Wszechmog¹cy (Obj. 1,7). Rów-
nie¿ Koran nawi¹zuje do drugiego przyjœcia Pana wœród
ob³oków tak, jak to jest napisane w Ewangelii œw. Marka:
Wtedy ujrz¹ Syna Cz³owieczego przychodz¹cego na ob³o-
kach, z wielk¹ moc¹ i chwa³¹ (Mar. 13,26). Dlatego w Kora-
nie czytamy:

Czy¿ oni czekaj¹ tylko,
a¿ przyjdzie do nich Bóg w cieniu chmur
i anio³owie?
Wyrok zosta³ ju¿ wydany
i do Boga zostan¹ sprowadzone wszystkie sprawy.
Zapytaj synów Izraela,
jak wiele jasnych znaków im daliœmy (II, 210)?

W stosunku do Pana Jezusa u¿yty jest tak¿e tytu³ Bóg bo-
gów, co wynika z kontekstu cytowanego ju¿ wersetu, gdy
mówi: Oto wszystko nowym czyniê (...), bo powstanie Nowe
Niebo i Nowa Ziemia (Obj. 21,1; 21,5).

Tego Dnia My zwiniemy Niebo,
tak jak siê zwija zwoje ksi¹g.
I tak, jak zaczêliœmy pierwsze stworzenie,
My je powtórzymy
– wed³ug Naszej obietnicy.
Zaprawdê, My tego dokonamy!
I napisaliœmy ju¿ w Psalmach,
po napomnieniu:
„Moi s³udzy sprawiedliwi
odziedzicz¹ Ziemiê” (XXI,104).
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III. POS£OWIE

Efektem objawieñ i studiów nad Pismem Œwiêtym jest napi-
sane przeze mnie opracowanie, które z racji tego, ¿e wywy¿-
sza Pana Jezusa ponad wszystko w Niebie i na Ziemi na-
zwa³em MESJAÑSKIMI WERSETAMI.

MESJAÑSKIE WERSETY ³¹cz¹ ze sob¹ trzy religie: ju-
daizm, chrzeœcijañstwo i islam, na podstawie prawdy zawar-
tej w trzech objawionych z Nieba Ksiêgach tj. Starym i No-
wym Testamencie, oraz w Koranie.

MESJAÑSKIE WERSETY, nie wystêpuj¹ przeciwko na-
uce Koœcio³a Katolickiego, ale wyjaœniaj¹ wszystkie pojêcia,
które do tej pory uznawane by³y za tajemnice wiary. Miêdzy
innymi do takich pojêæ, nale¿y nauka o Trójcy Œwiêtej, któr¹
wed³ug Koœcio³a stanowi¹ trzy wspó³istotne osoby: Ojciec
i Syn i Duch Œwiêty.

W MESJAÑSKICH WERSETACH pojêcie Boga sprowa-
dzone zosta³o do pojêcia Ducha Œwiêtego, którym JEST
Duch Pana Jezusa, zgodnie z tym, co wielokrotnie podkreœla
Pismo Œwiête, ¿e Bóg JEST Duchem.

Ducha Œwiêtego uznaje Koœció³ za „Pana i O¿ywiciela”.
Czyni to s³owami Symbolu wiary zwanego nicejsko-konstan-
tynopolskim, od dwóch soborów – w Nicei (325 r.) i w Kon-
stantynopolu (381 r.) którym zawdziêcza swoje powstanie
i g³oszenie. Tam te¿ dodano, ¿e Duch Œwiêty „mówi³ przez
proroków” (Encyklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM
papie¿a Jana Paw³a II o Duchu Œwiêtym w ¿yciu Koœcio³a
i Œwiata; 18 maja 1986 r.). Konsekwencj¹ ustaleñ tych sobo-
rów jest tak¿e modlitwa do Ducha Œwiêtego, któr¹ wierni
wypowiadaj¹ podczas Mszy Œwiêtej nastêpuj¹cymi s³owami:
Wierzê w Ducha Œwiêtego – Pana i O¿ywiciela, który od Oj-



ca i Syna pochodzi, który wspólnie z Ojcem i Synem odbiera
uwielbienie i chwa³ê, który mówi³ przez proroków...

Przez proroków mówi³ Duch Chrystusowy, co niepodwa-
¿alnie udowadnia Pismo Œwiête, gdy podaje: Zbawienia tego
poszukiwali i wywiadywali siê o nie prorocy, którzy proroko-
wali o przeznaczonej dla nas ³asce, staraj¹c siê wybadaæ na
który, albo na jaki czas wskazywa³ dzia³aj¹cy w nich Duch
Chrystusowy, który przepowiedzia³ cierpienia maj¹ce przyjœæ
na Chrystusa, ale te¿ maj¹ce potem nastaæ uwielbienie (I
Piotra 1,10). A zatem Duch Œwiêty, to Duch Chrystusowy, bo
przecie¿ On „mówi³ przez proroków”.

Nawet sam Koœció³ powy¿szy werset („Biblia Tysi¹clecia”
wydanie III) komentuje w nastêpuj¹cy sposób: Preegzysten-
cja Syna Bo¿ego, lub Ducha œwiêtego... co oznacza wiarê
w uprzednie istnienie Jezusa Chrystusa, jako Boga JAHWE
w postaci Ducha Œwiêtego, przed póŸniejszym istnieniem
Syna Bo¿ego, kiedy Pan Jezus ¿y³ na Ziemi jako cz³owiek, bo
przecie¿ Jezus zosta³ poczêty przez Ducha Œwiêtego (Mat.
1,18), jako ¿e w Jezusie zamieszka³a cieleœnie ca³a Pe³nia Bo-
skoœci (Kol. 2,9).Prawda ta dok³adnie omówiona zosta³a
w punkcie 2. „ZRODZENI” I „STWORZENI”, oraz w pod-
punkcie E. punktu 12. zatytu³owanego „WYJAŒNIENIA”
rozdzia³u II „KORAN JAKO WYJAŒNIENIE WSZYST-
KICH RZECZY”.

Prawda ta jest argumentem przemawiaj¹cym za tym, aby
uznaæ i¿ Duch Jezusa Chrystusa i Duch Œwiêty to Jedno,
a poniewa¿, jak sam Pan Jezus powiedzia³: Kto Mnie wi-
dzia³, widzia³ Ojca (Jan 14,9) bo przecie¿ Ojciec JEST w Sy-
nu, a Syn w Ojcu (Jan 10,30; 10,38) œmia³o mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Ojciec i Syn i Duch Œwiêty to wy³¹cznie Jedno,
a nie zarazem Jedno i ka¿dy z osobna. Powiedzia³ przecie¿
Pan Jezus wyraŸnie: Ja i Ojciec jedno jesteœmy (Jan 10,30).
Kto zatem za daleko siê zapêdza i nie trzyma siê nauki Chry-
stusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca i Syna
(II Jana 1,9).

Jest to rozumowanie niepodwa¿alne. W przeciwnym wy-
padku nale¿a³oby uniewa¿niæ s³owa soborów w Nicei i Kon-
stantynopolu, gdzie dodano, ¿e Duch Œwiêty „mówi³ przez
proroków”, lub pomin¹æ s³owa œw. Piotra stwierdzaj¹ce, ¿e
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przez Proroków mówi³ „Duch Chrystusowy”. Gdyby tak
by³o, to w pierwszym przypadku podwa¿ono by naukê
g³oszon¹ przez Doktorów Koœcio³a, która przecie¿ ci¹gle jest
¿ywotna, bo stawia Pana Jezusa na równi z Ojcem, a w dru-
gim przypadku podwa¿ono by prawdê opisan¹ w Piœmie
Œwiêtym.

A wyjœcie jest takie proste i logiczne; wystarczy uznaæ, ¿e
Ojciec i Syn i Duch Œwiêty to wy³¹cznie Jedno, a nie zara-
zem Jedno i ka¿dy z osobna, jako osoby: pierwsza odrêbna
o drugiej i trzeciej i te miêdzy sob¹, bo przecie¿ i Koran, jako
trzecie objawione S³owo Bo¿e stwierdza:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bóg – to trzeci z trzech!”
A nie ma przecie¿ ¿adnego Boga,
jak tylko Jeden Bóg!
A jeœli oni nie zaniechaj¹ tego, co mówi¹,
to tych, którzy nie uwierzyli
dotknie kara bolesna (5,77; V,73).

Widzimy wiêc, ¿e Koran ostro zwalcza naukê o Trójcy Œwiê-
tej w przeciwieñstwie do chrzeœcijan, którzy wiarê w ten do-
gmat poczytuj¹ sobie za zaszczyt i to jedynie ³¹czy ich rozbi-
cie.

S³owo: „chrzeœcijanie”... po raz pierwszy u¿yte by³o w An-
tiochii. Pisze o tym wyraŸnie œw. £ukasz, opisuj¹c dzia³al-
noœæ Barnaby, który po przeœladowaniu, jakie wybuch³o z po-
wodu Szczepana, uda³ siê najpierw do Antiochii, a póŸniej do
Tarsu, aby odszukaæ Paw³a. A kiedy go znalaz³, przyprowa-
dzi³ do Antiochii i przez ca³y rok pracowali razem w Koœcie-
le, nauczaj¹c wielk¹ rzeszê ludzi. W Antiochii po raz pierw-
szy nazwano uczniów chrzeœcijanami (Dz. Ap. 11,25).

Z du¿ym przybli¿eniem mo¿na ustaliæ czas w którym wy-
znawców Chrystusa nazwano po raz pierwszy chrzeœcijana-
mi, poniewa¿ Pismo podaje, ¿e w tym w³aœnie czasie przybyli
z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem
Agabos, przepowiedzia³ w natchnieniu Ducha, ¿e na ca³ej
Ziemi nastanie g³ód. Nasta³ on za czasów Klaudiusza (Dz.
Ap. 11,27).

Klaudiusz panowa³ od 41 do 54 roku nowej ery, a przepo-
wiedziany przez Agabosa g³ód nasta³ w latach 44–48. Tak

153



wiêc pierwszych wyznawców Chrystusa nazwano chrzeœcija-
nami oko³o 40 roku nowej ery. Natomiast wiara w Trójcê
Œwiêt¹ wprowadzona zosta³a w roku 325 (Nicea) i 381 (Kon-
stantynopol). Widzimy zatem, ¿e przez prawie trzy wieki
wyznawcy Chrystusa pomimo, ¿e byli chrzeœcijanami, nie
wyznawali wiary w Trójcê Œwiêt¹. Nazwa ta od samego
pocz¹tku kojarzy³a siê g³ównie z Chrystusem i chrztem, a nie
z Trójc¹.

Wielu historyków jest zdania, ¿e doktryna o Trójcy za-
pocz¹tkowana by³a na soborze w Nicei. Jest to poniek¹d
prawd¹, bo na Soborze Nicejskim uznano, ¿e Chrystus posia-
da t¹ sam¹ naturê, co Bóg i w ten sposób po³o¿ono podwali-
ny pod dzisiejsz¹ teologiê trynitarn¹. Ale wtedy jeszcze nie
powsta³a Trójca, poniewa¿ na tym soborze nie sprecyzowano
jeszcze dostatecznie jasno nauki o Duchu Œwiêtym, jako
trzeciej osobie trójjedynego Boga. Wywy¿szono g³ównie
Chrystusa i zrównano Go z Bogiem wbrew tym, którzy przez
wiele lat zwalczali, na podstawie Biblii – zupe³nie zreszt¹
nies³usznie – pogl¹d, ¿e Jezus jest Bogiem. Pod przewodnic-
twem diakona Atanazego przyjêto Symbol Nicejski stosowa-
ny w Koœciele Cezarei podczas udzielania chrztu. Wyklucza³
on ka¿de podporz¹dkowanie Syna Ojcu. Jezus jest „Bogiem
z Boga, Œwiat³oœci¹ ze Œwiat³oœci, prawdziwym Bogiem z Bo-
ga prawdziwego, zrodzonym a nie stworzonym, wspó³istot-
nym Ojcu”. Cesarz Konstantyn, który zwo³a³ ów sobór
og³osi³ to wyznanie wiary prawem pañstwowym. Przyczyni³
siê tym sposobem w znacznej mierze do ubóstwienia Chry-
stusa.

Co by³o tego powodem? Otó¿ ukaza³ mu siê œw. Micha³
i wyrazi³ swoje ¿yczenie. A jak wygl¹da³o to zjawisko, najle-
piej opisuje Andrzej Datko w czasopiœmie katolickim
„KTÓ¯ JAK BÓG”. Tam te¿ czytamy: Konstantynowi, któ-
ry prowadzi³ wojnê przeciwko Maksentiusowi w Galii, obja-
wi³ siê podczas bitwy œw. Micha³ razem z wieloma anio³ami.
Archanio³ wyrazi³ ¿yczenie, aby cesarz nakaza³ odprawiæ na-
bo¿eñstwo o pokój, co zapewni mu zwyciêstwo. W tym sa-
mym czasie (by³o po³udnie) na niebie ukaza³ siê b³yszcz¹cy
krzy¿ otoczony napisem: „W tym znaku zwyciê¿ysz”.
Kszta³t krzy¿a odpowiada³ dwóm pierwszym literom imie-
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nia Chrystusa pisanego po grecku: ΧΡΙΣΤΟΣ – ΧΡ. (PóŸniej
krzy¿ o tym kszta³cie nazwano konstantyñskim znakiem
Chrystusa). Konstantyn pragn¹³ dowiedzieæ siê, co mo¿e
oznaczaæ to zjawisko na niebie. Œw. Micha³ objawi³ mu siê
ponownie we œnie i powiedzia³, ¿e znak krzy¿a jest zapowie-
dzi¹ zwyciêstwa i ma byæ umieszczony na sztandarach cesar-
skiego wojska. Po us³yszeniu tego niebiañskiego rozkazu
Konstantyn poleci³ wykonaæ na sztandarach wizerunki krzy-
¿a, tak aby by³y widziane przez wszystkich ¿o³nierzy. Potem
wojsko rozwinê³o chor¹gwie i pomaszerowano na Rzym.

Uderzono na mury miejskie 27 paŸdziernika 312 r. Mak-
sentius zmuszony do ucieczki wpad³ do Tybru i utopi³ siê.
Cesarz wszed³ do Rzymu ze zwyciêskim krzy¿em na czele,
po³yskuj¹cym na grotach legionów. Natychmiast te¿ kaza³
opublikowaæ dekret, aby do koñca roku nie przerywano na-
bo¿eñstw o pokój (zob. Euzebiusz; ¯ycie Konstantyna).
Konstantyn wyrazi³ równie¿ ¿yczenie, aby pierwszy pos¹g
wzniesiony przez senat Rzymu, przedstawia³ go z krzy¿em
w rêce otoczonym napisem, który przyniós³ zwyciêstwo.

Nikeporus podaje, ¿e œw. Micha³ ukaza³ siê Konstantyno-
wi Wielkiemu, aby wyjawiæ mu swój udzia³ w zwyciêstwie
cesarza. W podziêce Konstantyn postanowi³ zbudowaæ mia-
sto Konstantynopol, które poœwiêci³ Zbawcy w s³owach:
„Tobie, o Chryste Bo¿e powierzam to miasto”. (Tibi Christe
Deus urben hanc commendo). Nakaza³ te¿ wznieœæ w miej-
scu objawienia kilka wspania³ych œwi¹tyñ na chwa³ê œw. Mi-
cha³a. Kronikarz tych czasów Zosomene opowiada, ¿e wierni
przychodzili tam ze wszystkich stron, a gdy z powodu ich
u³omnoœci i postêpków nast¹pi³a katastrofa – upadali na ko-
lana i zaczêli siê gor¹co modliæ, co przynosi³o im ratunek
w niebezpieczeñstwie.

Wed³ug Nikeporusa, œw. Micha³ ukaza³ siê ponownie
Konstantynowi Wielkiemu, gdy Bizancjum grozi³o wielkie
niebezpieczeñstwo i zapewni³ mu ju¿ w nastêpnym dniu
zwyciêstwo nad wrogami. Historyk ten pisze, ¿e Archanio³
powiedzia³ cesarzowi: Jestem Micha³, wódz niebieskiego
wojska, obroñca wiary Chrystusowej. Obroniê ciê i pomogê
ci w walce, a bezbo¿nych królów poddam twojej w³adzy. To
wola Nieba zapewni³a ci pomoc mojego wojska.
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Œw. Micha³ pomóg³ zwyciê¿yæ nie tylko Konstantynowi,
ale tak¿e cesarskiemu dowódcy Gallienusowi w czasie wy-
prawy na Scytów. Wojsko Gallienusa znalaz³o siê w niebez-
pieczeñstwie, ale za spraw¹ œw. Jana i œw. Paw³a zosta³ on
utwierdzony w przekonaniu, ¿e chrzeœcijañstwo zwyciê¿y.
Pojawi³ siê wówczas nagle m³ody mê¿czyzna, który z krzy-
¿em, jak ze sztandarem stan¹³ na czele wojska. Wódz z towa-
rzyszami ruszy³ za nim. Scytowie zostali pokonani i zmusze-
ni do p³acenia daniny. Terentius wyjaœnia, ¿e tajemniczym
mê¿czyzn¹ by³ œw. Micha³ (zob. te¿ Jozue 5,13). G³êboka wia-
ra nakaza³a Konstantynowi uczciæ œw. Micha³a nazwaniem
Go obroñc¹ i budow¹ wielu koœcio³ów. Równie¿ Koœció³
rzymskokatolicki nazywa œw. Micha³a rzecznikiem ludu Bo-
¿ego, lub œciœlej: rzecznikiem ludu Chrystusowego.

Po takich objawieniach Konstantyn Wielki nie mia³ ¿ad-
nych w¹tpliwoœci, co do Boskoœci Chrystusa. Dlatego na so-
borze, który zwo³a³ w roku 325 do Nicei, sam przewodniczy³,
nadawa³ ton dyskusjom i osobiœcie zaproponowa³ kluczow¹
formu³ê wyra¿aj¹c¹ relacjê miêdzy Chrystusem a Bogiem.
Powzi¹³ konkretn¹ decyzjê na korzyœæ tych, którzy mówili,
¿e Jezus jest Bogiem. W ten sposób, na tym soborze og³oszo-
no wyznanie wiary o jednoœci Syna z Ojcem.

Cesarz Konstantyn jawi³ siê jako wzór chrzeœcijañskiego
w³adcy, aczkolwiek kaza³ siê ochrzciæ dopiero pod sam ko-
niec ¿ycia. „Wraz z nim nast¹pi³a nowa era rozwoju” (tak
ocenia to ówczesny historyk Koœcio³a Euzebiusz z Cezarei
w swym opisie ¿ycia cesarza).

Znamiennym faktem jest to, ¿e sprawuj¹cy w tym czasie
w³adzê koœcieln¹ papie¿ Sylwester I (314–335) mimo zapro-
szenia go przez cesarza, nie wzi¹³ udzia³u w I Soborze Nicej-
skim, gdzie reprezentowali go legaci. Byæ mo¿e, ¿e w ten
sposób chcia³ zaprotestowaæ przeciwko zwo³ywaniu syno-
dów i soboru przez cesarza. W ka¿dym razie póŸniej ¿aden
biskup rzymski nie wzi¹³ udzia³u w obradach synodu, który
zwo³a³ cesarz. Fakt ten jeszcze dobitniej podkreœla rolê jak¹
odegra³ cesarz Konstantyn w ubóstwieniu osoby Jezusa
Chrystusa, tak jak Go pozna³ z Ewangelii i objawieñ. Taka
postawa cesarza by³a nie tylko z powodów czysto religij-
nych. By³ tak¿e pod wra¿eniem odwagi i wytrwa³oœci chrze-
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œcijan w okresie przeœladowañ. Uniwersalny charakter
chrzeœcijañstwa by³ mu bardzo potrzebny dla prowadzenia
polityki pañstwowej. Wobec biskupów i kap³anów czu³ siê
panem i wymaga³ absolutnego pos³uszeñstwa dla swych ko-
œcielnych i religijnych zarz¹dzeñ. Jego despotyzm nie
ustrzeg³ go jednak od niekonsekwencji w dzia³aniu, kiedy
zes³a³ biskupa Atanazego na wygnanie, poniewa¿ ten sprze-
ciwi³ siê cesarskiemu rozkazowi przyjêcia znów do koœciel-
nej wspólnoty heretyka Ariusza, który g³osi³, ¿e Logos (Syn
Bo¿y) nie wywodzi siê odwiecznie od Ojca, by³ bowiem czas,
kiedy On jeszcze nie istnia³. Dlatego zosta³ wywiedziony
z niczego przed stworzeniem œwiata, na podstawie Boskiego
aktu woli. Dopiero od tego momentu mo¿na Boga nazwaæ
„Ojcem”.

Syn Bo¿y zosta³ jednak wywy¿szony przez Ojca ponad
wszystkie stworzenia. Bóg stworzy³ przez Niego wszystko –
pos³uguj¹c siê Nim niczym narzêdziem. W wolnej decyzji za
i przeciw Bogu, Syn stan¹³ po stronie Ojca, dlatego zosta³
przez Niego podniesiony do godnoœci Boskiej i w tym sensie
nazwany mo¿e byæ równie¿ Bogiem.

Herezja ta by³a ra¿¹c¹ sprzecznoœci¹ wyznania wiary So-
boru Nicejskiego. Credo tej wiary przecie¿ sam cesarz og³osi³
prawem pañstwowym. Prawa tego nigdy nie cofn¹³ pomimo
tego, ¿e stronnictwo Ariusza uzyska³o wp³yw na cesarza
Konstantyna podczas wygnania Atanazego – czo³owej posta-
ci prawowiernych na Soborze Nicejskim. Dlatego jedynym
usprawiedliwieniem takiej postawy cesarza jest to, ¿e zale-
¿a³o mu na jednoœci Koœcio³a. Nie znosz¹c sprzeciwu, sam
nazwa³ Atanazego wichrzycielem.

Tymczasem postawa ta spowodowa³a narastanie sporów,
które ci¹gnê³y siê przez dalsze dziesi¹tki lat. Wobec nara-
staj¹cych sporów, d¹¿¹c do ich zakoñczenia, cesarz Teodo-
zjusz I uzna³ wyznanie wiary Soboru Nicejskiego za wzorzec
obowi¹zuj¹cy na obszarze ca³ego cesarstwa, og³aszaj¹c w ro-
ku 380 chrzeœcijañstwo religi¹ panuj¹c¹. Nastêpnie w roku
381 zwo³a³ sobór pañstwowy do Konstantynopola, na któ-
rym zosta³ rozstrzygniêty problem Boskoœci Ducha Œwiête-
go. Arianie bowiem konsekwentnie równie¿ Ducha Œwiêtego
uwa¿ali za stworzenie, za stworzenie Syna.
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W tej sytuacji biskupi uchwalili wyznanie wiary, które
pierwotnie stosowano podczas chrztu w Jerozolimie. W po-
równaniu z Credo Nicejskim zawiera³ on dodatek, który po-
twierdza³ Boskoœæ Ducha Œwiêtego: „Pana i O¿ywiciela, któ-
ry od Ojca pochodzi i którego wraz z Ojcem i Synem czcimy
jednoczeœnie i wielbimy, który przemawia³ przez proroków”.
To wyznanie wiary przyjê³o siê w Koœciele pod nazw¹ „wy-
znania nicejsko-konstantynopolitañskiego”.

Tak wiêc pierwotnie tekst o Duchu Œwiêtym brzmia³:
„który od Ojca pochodzi”. Dopiero póŸniej, na synodzie
w Toledo w roku 589 dodano w tym miejscu: „który od Ojca
i Syna pochodzi”. Dla rozwa¿añ zawartych w MESJAÑ-
SKICH WERSETACH dodatek ten jest bardzo istotny; po-
twierdza bowiem ewolucjê doktryny Koœcio³a ku absolutnej
Jednoœci w Trójcy Œwiêtej.

Wiemy, ¿e Bóg jest Duchem, wiemy te¿, ¿e Pan Jezus
obecnie istnieje w postaci duchowej, co stwierdza œw. Pawe³,
gdy napisa³ o Chrystusie: Dzisiaj nie znamy Chrystusa we-
d³ug cia³a. A je¿eli wed³ug cia³a poznaliœmy Chrystusa, to ju¿
wiêcej nie znamy Go w ten sposób (II Kor. 5,16).

Tak wiêc Pan jest obecnie Duchem, a gdzie Duch Pañski
tam wolnoœæ (II Kor. 3,17; Dz. Ap. 16,7). Dlatego rozwa¿aj¹c
pojêcie Trójcy Œwiêtej wed³ug definicji Koœcio³a, ¿e Ojciec
i Syn i Duch Œwiêty stanowi¹ Jedno, bêd¹c ka¿dym z osob-
na, jako osoby: pierwsza odrêbna od drugiej i trzeciej i te
miêdzy sob¹, dochodzimy do nastêpuj¹cego absurdu: Ojciec
jest Duchem, Syn jest Duchem i Duch Œwiêty jest te¿ Du-
chem, a zatem mamy tu do czynienia z trzema Duchami.
Prowadzi to do sprzecznych wniosków, poniewa¿ Duch
Œwiêty pochodzi od Ojca i Syna, a zatem Ducha Œwiêtego na-
le¿a³oby okreœliæ mianem Ojca i Syna w Jednej Osobie;
w Osobie Chrystusa, jako Ducha.

Ju¿ w pierwszym wieku nowej ery œw. Jan ostrzega³: Ten
jest antychrystem, kto podaje w w¹tpliwoœæ Ojca i Syna. Kto
podaje w w¹tpliwoœæ Syna nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna
ma i Ojca (I Jana 2,22), bo przecie¿ Ojciec i Syn to Jedno; kto
widzia³ Syna, widzia³ Ojca (Jan 14,8). Zreszt¹ sam Pan Jezus
powiedzia³: Ja i Ojciec Jedno jesteœmy (Jan 10,30). Dlatego
œw. Jan napisa³: Kto zatem za daleko siê zapêdza i nie trzyma
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siê nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten
ma Ojca i Syna (II Jana 1,9).

Wiemy, ¿e Pan Jezus poczêty zosta³ w ³onie Maryi przez
Ducha Œwiêtego. Zatem Duch Œwiêty zamieszka³ w ciele Je-
zusa w momencie Jego poczêcia. W Nim bowiem zamiesz-
ka³a Ca³a Pe³nia: Bóstwo na sposób cia³a (Kol. 2,9). Zreszt¹
Gabriel powiedzia³ do Maryi: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie
i moc Najwy¿szego os³oni Ciê (£uk. 1,35). Dlatego nie na
darmo po narodzeniu siê Jana Chrzciciela, Jego ojciec, Za-
chariasz nape³niony Duchem Œwiêtym prorokowa³ o Janie:
A ty dzieciê, prorokiem Najwy¿szego zwaæ siê bêdziesz, bo
pójdziesz przed Panem (Najwy¿szym) toruj¹c Mu drogi
(£uk. 1,76). On w³aœnie poprzedzi³ drogê przed Jezusem.

Kiedy Zachariasz wypowiada³ te s³owa, to wówczas na-
pe³niony by³ ju¿ innym, ale te¿ Duchem Œwiêtym. Duch
Œwiêty pochodzi³ wtedy od Archanio³a Micha³a, który od
pierwszego roku panowania Dariusza Meda obj¹³ tron Boga
Wszechœwiata. Przecie¿ na Jego barkach spoczê³a w³adza.
Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Ksi¹¿e Pokoju (Izaj. 9,5).

Micha³ panowa³ wówczas w sk³óconym Niebie, w obecno-
œci szatana, co stwierdza Pismo, gdy mówi: Panuj wœród nie-
przyjació³ swoich..., jako ¿e szatan by³ jeszcze w Niebie (Ps.
110,2).

Rozumowanie to stanie siê bardziej logiczne, gdy przyj-
miemy, ¿e Archanio³ Micha³, którego nazwano Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym, by³ jedynie Chrystusowi „za Oj-
ca”, a Chrystus by³ Mu jedynie „za Syna”, ale tylko na zasa-
dzie umowy.

Dodatek o Duchu Œwiêtym, który od „Ojca i Syna pocho-
dzi ” nie wszêdzie zyska³ równie szybko uznanie. Najwcze-
œniej, bo ju¿ w VII i VIII wieku dodatek ten przyjêto w pañ-
stwie frankoñskim, w Anglii i w Pó³nocnej Italii. W roku
809 opowiedzia³ siê za nim synod w Akwizgranie. Papie¿ Le-
on III (795–816) uzna³ to wyznanie wiary za teologicznie
uprawnione, ale nie ¿yczy³ sobie wprowadzenia go do liturgii
Koœcio³a. Dopiero za papie¿a Benedykta VIII (1012–1024)
dodatek ten wprowadzono na sta³e do nabo¿eñstw w ca³ym
Rzymie, a co za tym idzie w ca³ym Koœciele.
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Inaczej natomiast sprawa tego wyznania przedstawia³a siê
w Koœciele greckim. Grecy nauczali, ¿e Duch Œwiêty pocho-
dzi „od Ojca przez Syna”, dlatego dodatek: „od Ojca i Syna”
stanowi³ g³ówny punkt ataków wymierzonych przeciwko
Koœcio³owi ³aciñskiemu ju¿ od 808 roku. Do dnia dzisiejsze-
go Koœció³ grecki uwa¿a go za powód schizmy, chocia¿ co do
prawomocnoœci formu³y: „który od Ojca i Syna pochodzi”
panowa³a jednomyœlnoœæ miêdzy obydwoma od³amami na
siedemnastym soborze zjednoczeniowym we Florencji
w 1439 roku, kiedy to podpisano akt unii. Grecy wówczas
oœwiadczyli: Poniewa¿ ³aciñscy Ojcowie nauczali, ¿e duch
Œwiêty pochodzi od Ojca i od Syna, jako od Jednej zasady
i przez Jedno tchnienie i nie ³¹czyli z tym ¿adnego innego
sensu, podobnie jak owi Ojcowie, którzy nauczali, ¿e Duch
Œwiêty pochodzi od Ojca przez Syna, przeto nie ma ¿adnej
przeszkody na drodze do zjednoczenia. Jednak po powrocie
do Konstantynopola wiêkszoœæ greckich biskupów odwo³a³a
sw¹ wyra¿on¹ we Florencji zgodê. Wreszcie obraduj¹cy
w 1484 roku synod w Konstantynopolu odrzuci³ florenckie
wyznanie wiary formalnie i ostatecznie. Dlatego sporz¹dzo-
ny we Florencji akt unii pozosta³ do dnia dzisiejszego doku-
mentem bezowocnym.

Równaj¹c Ducha Œwiêtego z Ojcem i Synem zadoœæuczy-
niono ¿¹daniu Pana Jezusa, który powiedzia³ po zmartwych-
wstaniu do uczniów: IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody
udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego
(Mat. 28,19). W ten sposób po raz pierwszy w centrum uwagi
znalaz³a siê Trójca Œwiêta znana teraz w chrzeœcijañstwie.

Widzimy zatem, ¿e naukê o Trójcy Œwiêtej wprowadzili
ludzie, którym bardzo zale¿a³o na wywy¿szeniu Chrystusa,
w niczym nie ubli¿aj¹c Ojcu, za co im chwa³a. Spowodowane
to zosta³o badaniami teologicznymi II stulecia, które zwró-
ci³y siê ku zagadnieniu: jak pogodziæ Bóstwo Jezusa z wy-
znaniem wiary w Jednego Boga? Uniwersalnym pojêciem
lansowanym przez tych ludzi mog³a byæ tylko Trójca Œwiêta
uznana z czasem, z powodu swej filozofii za tajemnicê wiary.
Nie rozumiano bowiem jeszcze dosadnie obietnic Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba, który o Synu Dawida wyrazi³ siê
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s³owami: Bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie mi za Syna (...), ale
tylko na zasadzie umowy.

Przeciwnikami tych ludzi byli ci, którzy nie chcieli uznaæ
Boskoœci Jezusa Chrystusa, chocia¿ dobrze wiedzieli, ¿e Je-
mu by³a dana wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat.
28,18). Ur¹gali w ten sposób Wszechmocy Bo¿ej, œci¹gaj¹c
na siebie wyrok potêpienia.

W krêgach niebieskich nauka o Trójcy Œwiêtej wywo-
³ywa³a mieszane uczucia, bo podnosi³a Jezusa do równoœci
z Ojcem mówi¹c jednoczeœnie, ¿e razem z trzeci¹ osob¹ sta-
nowi¹ Jednoœæ, jako osoby: pierwsza odrêbna od drugiej
i trzeciej i te miêdzy sob¹. W³aœnie w tej odrêbnoœci tkwi³a
pewna niezrêcznoœæ sformu³owania tego dogmatu, bo prze-
ciwników Boga razem z szatanem by³o w³aœnie trzech (anio³
Persji i anio³ Grecji, a nad nimi szatan; Dan. 10,20). Oni sta-
nowili tak¿e jednoœæ, wprawdzie nie tak¹, jaka wynika³a z de-
finicji Trójcy, tylko jednoœæ w dzia³aniu. Dlatego Koran na
wszelki wypadek ostrzega: Nie uwierzyli ci, którzy powie-
dzieli: Zaprawdê, Bóg – to trzeci z trzech... Ale dzisiaj, kiedy
tajemnica Trójcy Œwiêtej zosta³a ostatecznie wyjaœniona, to
niezrêcznoœæ ta przesta³a istnieæ. Jasne jest bowiem teraz sfor-
mu³owanie: pomimo, ¿e Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem
i Duch Œwiêty jest Bogiem, to nie ma trzech Bogów, tylko jest
Jeden Bóg. Tym samym w sposób jednoznaczny, chrzeœcijañ-
stwo zosta³o zakwalifikowane do typowych religii mono-
teistycznych w których nie ma ¿adnych tajemnic wiary.

Po wyjawieniu tajemnicy Trójcy Œwiêtej Chrystus ma byæ
jeszcze uwielbiony. Uwielbienie to zwi¹zane jest z pojawie-
niem siê na Ziemi konkretnych ludzi. Nie bêdê siê powta-
rza³, mówi¹c o kogo tu chodzi. Przypomnê jedynie s³owa Pa-
na Jezusa, który wyraŸnie powiedzia³: A gdy przyjdzie On,
Duch Prawdy doprowadzi was do ca³ej prawdy, bo nie sam
od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokolwiek us³yszy mówiæ bê-
dzie i to, co ma przyjœæ wam oznajmi. On Mnie uwielbi, gdy¿
z Mego weŸmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec jest
Moje, dlatego rzek³em, ¿e z Mego weŸmie i wam oznajmi
(Jan 16,13).

Koœció³ te s³owa Pana Jezusa odnosi do Ducha Œwiêtego –
trzeciej osoby Trójcy Œwiêtej. Gdyby faktycznie Duch Praw-
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dy by³ Duchem Œwiêtym, to wówczas razem z Ojcem i Synem
stanowiliby wspó³istotn¹ Jednoœæ. Wówczas Duch Prawdy
mówi³by sam od siebie. Tymczasem ów Duch Prawdy „nie
sam od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokolwiek us³yszy mówiæ
bêdzie”. Zostanie On zatem pouczony przez Si³ê Wy¿sz¹, do-
prowadzaj¹c wszystkich do poznania ca³ej prawdy, a ¿e zosta-
nie pouczony, nie mo¿e byæ wspó³istotny w Jednoœci.

Pan Jezus jasno oznajmi³, kim bêdzie Duch Prawdy, gdy
powiedzia³: A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam
poœlê od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi (bo jest
Duchem Ojca; konkretnie Tego, którego nazwano Ojcem
Odwiecznym) z³o¿y œwiadectwo o Mnie (Jan 15,26).

Nie bêdê te¿ ponownie przytacza³ s³ów z Pisma Œwiêtego,
które przepowiadaj¹ pojawienie siê równie¿ drugiego cz³o-
wieka, bo wszystko wyjaœni³em dostatecznie jasno wczeœniej.
Przytoczê tylko jeszcze nie cytowane przeze mnie proroctwo
z nie tak odleg³ej przesz³oœci, w którym Pan Jezus powiedzia³
do siostry Faustyny: Polskê szczególnie umi³owa³em, a je¿eli
pos³uszna bêdzie woli Mojej, wywy¿szê j¹ w potêdze i œwiê-
toœci. Z niej wyjdzie „iskra”, która przygotuje œwiat na osta-
teczne przyjœcie Moje (Dzienniczek VI, 1732)... abym, gdy
przyjdê nie ob³o¿y³ Ziemi przekleñstwem (Mal. 3,23).

Tak wiêc MESJAÑSKIE WERSETY s¹ uwielbieniem Je-
zusa Chrystusa. Uwielbienie to ma rozgorzeæ na ca³y œwiat
wzniecone przepowiedzian¹ „iskr¹”. Dlatego biada temu,
kto przeciwny jest tej prawdzie! MESJAÑSKIE WERSETY
stoj¹ tak¿e na stra¿y zrozumienia S³owa Bo¿ego, które tak
potrzebne jest wspó³czesnemu œwiatu. Podkreœlaj¹ one wiarê
w Jednego Boga, mówi¹c o Nim w sposób racjonalny, jasny
i konkretny. Jest to bardzo istotne we wspó³czesnej dobie, bo
ludzie niewierz¹cy powiadaj¹: Je¿eli istnieje tylko Jeden
Bóg, to dlaczego jest tyle religii? Nie, to nie Bóg stworzy³
cz³owieka, tylko cz³owiek stworzy³ Boga przez wymyœlone
religie... A bardziej tolerancyjni mówi¹: Wszystkie religie s¹
dobre, bo prowadz¹ do tego samego celu.

Napisane przeze mnie MESJAÑSKIE WERSETY zdecy-
dowanie przeciwstawiaj¹ siê takim twierdzeniom i udowad-
niaj¹, ¿e istnieje tylko Jeden Bóg i ¿e tylko trzy religie: juda-
izm, chrzeœcijañstwo i islam, s¹ jedynymi religiami objawio-
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nymi z Nieba. Ich œwiête Ksiêgi stanowi¹ razem integraln¹
ca³oœæ i nie mo¿na tych religii zaszeregowaæ z innymi reli-
giami, które – faktycznie s¹ wymyœlone przez ludzi. Obecnie
¿aden trzeŸwo myœl¹cy cz³owiek nie wyobra¿a sobie pokoju
na œwiecie, bez pokoju religijnego. Sprawa religii musi byæ
raz na zawsze wyjaœniona.

Chocia¿ wszystkie pozosta³e religie nie s¹ objawionym
S³owem Bo¿ym, to jednak mo¿na doszukaæ siê w nich analo-
gicznych prawd, które opisane zosta³y w Starym i Nowym
Testamencie, oraz w Koranie. Poniewa¿ celem niniejszego
opracowania nie jest sprawa przedstawiania tych analogii,
dlatego przytoczê tylko jeden przyk³ad takiej analogii.
Zwi¹zana jest ona z Tanilami – ludem ¿yj¹cym na Malajach.
Lud ten czci Boga, którym jest Skanda-Murugan-Subra-
-manja. Tanilowie, szukaj¹c siedziby dla swego Boga Muru-
gana, wybrali Gua Batu, do której prowadzi droga asfaltowa
z Kuala Lampur. Mitologia hinduska powiada, ¿e ów Bóg
wojny, dorós³szy do lat mêskich, zosta³ mianowany dowódc¹
armii bogów, któr¹ poprowadzi³ na zwyciêski bój z demo-
nem Terak¹ znêcaj¹cym siê nad Wszechœwiatem. Kult Skan-
dy na po³udniu wybuch³ z wielk¹ si³¹. Jest to Bóg, który
mi³uje ¿arliwie ludzi i cz³owiek odpowiada mu tym samym.
Choæ para siê rzemios³em wojennym nie jest zimny i okrut-
ny, zawsze bierze w obronê pokrzywdzonego.

Otó¿ tego Boga ³atwo jest uto¿samiæ z Micha³em, którego
mianowanie na dowódcê armii bogów, Stary Testament opi-
suje nastêpuj¹cymi s³owami:

Rzek³ JAHWE panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej...
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich!
Tyœ kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka.

A ¿e Bóg ten poprowadzi³ swoj¹ armiê na zwyciêski bój z de-
monem Terak¹, potwierdzaj¹ s³owa œw. Jana w Nowym Testa-
mencie: I wybuch³a walka w Niebie. Micha³ i anio³owie jego
stoczyli bój ze smokiem. I walczy³ smok i anio³owie jego,
lecz nie przemóg³ i nie by³o ju¿ dla nich miejsca w Niebie.
I zrzucony zosta³ ogromny smok – w¹¿ starodawny, zwany
diab³em i szatanem, który zwodzi³ ca³y œwiat. Zrzucony zo-
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sta³ na Ziemiê, zrzuceni te¿ z nim zostali anio³owie jego
(Obj. 12,7).

Spraw¹ analogii religii nieobjawionych z religiami obja-
wionymi nale¿y zaj¹æ siê osobno i ju¿ dzisiaj twierdzê, ¿e
mo¿na ich znaleŸæ bardzo du¿o. Choæ nie s¹ objawionym
S³owem Bo¿ym, to z pewnoœci¹ s¹ tworem mistycznej intu-
icji ludzi, którzy te religie g³osili.

Z kolei inna znacz¹ca religia, któr¹ jest buddyzm, wbrew
powszechnemu s¹dowi nie roœci sobie prawa do wy³¹cznoœci.
Buddyzm bierze swój pocz¹tek w staro¿ytnych Indiach na
prze³omie VI i V wieku przed narodzeniem Chrystusa.
Zgodnie z buddyjsk¹ tradycj¹ jego za³o¿ycielem by³ Siddhar-
ta z rodu Siakjów nazwany Guatam¹ Budd¹, czyli Oœwieco-
nym. Buddzie nie oddaje siê czci jako Bogu. Oddawanie czci
Buddzie jest tylko naturalnym wyrazem wdziêcznoœci za
wskazanie drogi, a nie wyrazem podporz¹dkowania, ani od-
dawania siê w opiekê jako zewnêtrznemu bóstwu. Uwa¿a siê,
¿e buddyzm jest raczej „sposobem ¿ycia”, a nie mistycznym
pos³aniem. Dlatego, studiuj¹c buddyzm, przekonamy siê
o negatywnym stosunku buddystów do Boga-Stwórcy. Zba-
wienie jest wynikiem wy³¹cznie duchowego i etycznego wy-
si³ku jednostki. Nie wchodzi w rachubê ¿aden akt ³aski
Bo¿ej, ¿adne zrz¹dzenie Boga. Po prostu buddyjska wiara ob-
chodzi siê bez Boga. Ten problem negowania Boga-Stwórcy,
czyli tzw. niriœvaravada (nauka o nieistnieniu Stwórcy) jest
wci¹¿ aktualny w œwietle wspó³czesnych kontaktów z tei-
stycznymi koœcio³ami œwiata. W buddologii niriœvaravada
doœæ czêsto charakteryzowano jako naukê ateistyczn¹. Taki
wywód prowadzi do nowych pytañ: czym jest religia atei-
styczna, czy buddyzm jest religi¹, czy buddyzm jest nauk¹
ateistyczn¹? Te pytania ju¿ od wielu lat wprawiaj¹ filozofów
w zak³opotanie.

Skoro logiczne jest postawienie takich pytañ, logiczne jest
postawienie nastêpuj¹cego pytania: czy buddyzm da siê po-
godziæ z marksizmem? Na to pytanie A. Theodor Khoury
w opracowaniu zatytu³owanym „Buddyzm”, odpowiedzia³
nastêpuj¹co: Buddyzm nie wierzy w osobowego Boga,
a w zwi¹zku z tym ateizm mu nie przeszkadza. Z drugiej jed-
nak strony, pó³nocny buddyzm sta³ siê religi¹ w tym sensie,
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¿e absolutnym odniesieniem jest dla niego coœ innego ni¿
ziemska pomyœlnoœæ, a zwracaj¹c siê ku temu odniesieniu
przynajmniej przypomina modlitwê. I w tym sensie mark-
sizm i buddyzm s¹ nie do pogodzenia. Nie wydaje siê te¿,
aby do chwili obecnej zaistnia³y miêdzy nimi jakieœ faktycz-
ne powi¹zania.

W buddyŸmie nie ma zatem Jednego Boga; choæ mo¿e
byæ Jeden Bóg, ale nie to jest najwa¿niejsze. Najwa¿niejsza
jest wiara, ¿e nasze przeznaczenie wczeœniej ustali³a nasza
karma – bezosobowe prawo przyczyny i skutku, które prze-
kroczyæ mo¿na wy³¹cznie poprzez wgl¹d w naturê umys³u.
Nie ma jednego faktu w obecnym ¿yciu, który nie by³by
ustalony przez nasze wczeœniejsze ¿ycie (reinkarnacja). Bud-
dyzm odrzuca istnienie jakiegoœ Boskiego Stwórcy, i rz¹dcy
œwiata, poniewa¿ wyobra¿enie Jednej, Wszechmocnej,
Wszechwiedz¹cej i Najlitoœciwszej istoty nie da siê pogodziæ
z istnieniem œwiata pe³nego bólu i z³a moralnego. Wszystko
co dzieje siê na œwiecie jest wiêc raczej wynikiem automa-
tycznego dzia³ania prawa przyczyny i skutku, odp³aty za z³e
i dobre czyny, które z zachowaniem doskona³ej sprawiedli-
woœci nagradza wszystko, co dobre i karze wszystko, co z³e.
Buddyzm jednak nie t³umaczy mechanizmu owego dzia-
³ania, czyli nie oferuje gotowego rozwi¹zania dylematu ¿ycia
i œmierci w postaci ingerencji wszechmocnego Boga-Stwór-
cy, jak to jest przyjête w religiach objawionych. Dlatego
w buddyzmie nie ma Jednego Boga, choæ mo¿e byæ Jeden
Bóg i w tym sensie buddyzm i religie objawione s¹ do pogo-
dzenia. Reszta stanowi pod³o¿e do dyskusji.

Dziêki takiej filozofii, buddyzm jest z pewnoœci¹ „sposo-
bem ¿ycia”, a nie mistycznym pos³aniem. Skoro buddyzm
jest g³ównie „sposobem ¿ycia”, nic wiêc dziwnego, ¿e by³ on
zawsze tolerancyjny w stosunku do innych religii. Jorge Lu-
is Borges w artykule zatytu³owanym „Buddyzm” napisa³:
Nigdy nie odwo³ywa³ siê do ¿elaza i ognia, nigdy nie s¹dzi³,
¿e ¿elazo i ogieñ s¹ przekonywuj¹ce. Gdy Asioka, cesarz In-
dii zosta³ buddyst¹, nie próbowa³ nikomu narzuciæ swojej
nowej religii. Dobry buddysta mo¿e byæ luteraninem lub
metodyst¹, lub prezbiterianinem, lub kalwinist¹, lub sino-
ist¹, lub taoist¹, lub katolikiem, mo¿e z ca³¹ swobod¹ byæ na-
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wrócony na islam, czy religiê ¿ydowsk¹. Natomiast chrzeœci-
janin, ¯yd, czy muzu³manin nie mo¿e byæ buddyst¹.

Tolerancja buddyzmu nie jest jego s³aboœci¹, lecz le¿y
w naturze tej wiary. Buddyzm by³ przede wszystkim tym, co
nazywamy joga. Co to znaczy s³owo joga? Znaczy ono jarzmo
i ma swój pocz¹tek w ³aciñskim jogum. Jarzmo, to dyscypli-
na, któr¹ sobie cz³owiek narzuca.

Z kolei A. Theodor Khoury stwierdza: Nieod³¹cznym ele-
mentem jego (buddyzmu) sposobu myœlenia jest za³o¿enie,
¿e coœ mo¿e byæ zarazem s³uszne i nies³uszne. St¹d tak fra-
puj¹ca nas tolerancja buddyzmu. W ka¿dym klasztorze chêt-
nie widziani s¹ wyznawcy innych, nawet bardzo odmien-
nych nauk. Niezrozumia³a by³aby tu idea, ¿e najwy¿szym
spo³ecznym obowi¹zkiem jest chronienie bliŸnich przed
fa³szywymi naukami, a wiêc zwalczanie heretyków.

A W. T. Androsow w artykule „Buddyzm: religia i filozo-
fia” napisa³: Nale¿y tak¿e okreœliæ zasady tolerancji. Nastêp-
cy Buddy okazywali tolerancjê w stosunku do tradycji, oby-
czajów i wierzeñ szerokich krêgów ludnoœci. I chocia¿ histo-
ria buddyzmu œwiadczy o znacznych odchyleniach od tej za-
sady, to jednak przewa¿a³a ogólna tendencja do tolerancyj-
noœci. W systemie buddyjskiej wiary z tolerancji wyp³ywa
obojêtnoœæ wobec kultu i uznanie obcej mitologii. Histo-
ryczn¹ cech¹ charakterystyczn¹ buddyzmu jest to, ¿e roz-
przestrzeni³ siê g³ównie wœród wykszta³conych krêgów
mieszkañców miast. Obecnie obserwacje te pozwalaj¹ odkryæ
wewnêtrzny sens nowatorskich idei Ogólnoœwiatowego
Bractwa Religii. Opieraj¹c siê na 2500-letnim doœwiadcze-
niu, buddyjscy liderzy mog¹ przepowiadaæ lub mieæ nadzie-
jê, ¿e w przypadku ucieleœnienia siê tej idei i powstania jed-
nej, œwiatowej religii, buddyzm ze swoj¹ najbogatsz¹ tek-
stow¹ spuœcizn¹ i medytacyjno-kontemplacyjn¹ praktyk¹
móg³by okazaæ siê najwy¿szym piêtrem masywnego religij-
nego gmachu.

W przypadku „powstania jednej œwiatowej religii” uto¿sa-
mianie buddyzmu z „najwy¿szym piêtrem masywnego reli-
gijnego gmachu” z pewnoœci¹ jest b³êdne. Niemniej bud-
dyzm, z racji tego, ¿e jego nauka uzasadnia koniecznoœæ czy-
nienia dobra i propaguje medytacyjno-kontemplacyjn¹ prak-
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tykê, móg³by nale¿eæ do znacz¹cych segmentów tego gma-
chu, oczywiœcie w wierze, bo choæ w buddyzmie nie ma Jed-
nego Boga, to mo¿e byæ Jeden Bóg.

Tak wiêc buddysta mo¿e nauczyæ siê wiary, opartej na
dawno zamkniêtym objawieniu, zawartym w Starym i No-
wym Testamencie, oraz w Koranie. Czy w zwi¹zku z tym, np.
chrzeœcijanin mo¿e siê czegoœ nauczyæ od buddysty?

Pozytywn¹ odpowiedŸ daje cytowany ju¿ A. Theodor
Khoury: W medytacjach Zen mo¿na nauczyæ siê przekracza-
nia tego œwiata, wyzwalania siê od przekonania o wa¿noœci
ziemskich spraw, zdobywania dystansu, zw³aszcza do w³as-
nych osi¹gniêæ. Wymieniono teologów, którzy tam uczyli siê,
aby póŸniej, ju¿ bardziej wolni i ze skoncentrowan¹ energi¹,
powróciæ do swej zachodniej pracy i formy ¿ycia. W buddy-
zmie ze szczególn¹ si³¹ ujawnia siê tendencja do przezwyciê-
¿ania œwiata. Jeœli jakaœ metoda umo¿liwia to, chrzeœcijanin
mo¿e siê odwa¿yæ równie¿ i w niej rozpoznaæ zaproszenie
swego Boga.

Powy¿sze stwierdzenie dotyczy chrzeœcijanina jako szcze-
gó³u, który bierze siê z podzia³u chrzeœcijan na mnóstwo wy-
znañ.

Równie z uzasadnion¹ logik¹, jako wzór do naœladowania,
mo¿na by przytoczyæ chrzeœcijañskie klasztory innych wy-
znañ, jak np: klasztory wyznania rzymskokatolickiego, gdzie
oprócz medytacyjno-kontemplacyjnej praktyki prowadzi siê
formy ustawicznego obcowania z osobowym Bogiem, przez
indywidualne modlitwy i wspólne nabo¿eñstwa. Oczywista
jest tu rezygnacja ze œwiatowego ¿ycia.

Zwrócenie siê jednak niektórych, zachodnich chrzeœcijan
w kierunku buddyjskiej medytacji i kontemplacji (oczywiœ-
cie w wierze) jest z pewnoœci¹ niczym w porównaniu do ich
hañbi¹cego podzia³u.

Jeden Bóg, jedna prawda i jedna wiara, to wcale nie wy-
marzona wizja idealistów, ale realia, które pozwalaj¹ wierzyæ
w mo¿liwoœæ stworzenia uniwersalnej religii, ogarniaj¹cej
ca³¹ ludzkoœæ.

Powodem napisania MESJAÑSKICH WERSETÓW jest
tak¿e to – zgodnie z tym, co podpowiedzia³ mi Duch – ¿e
ka¿da sprawa opiera siê na piœmie: jest pismo, jest sprawa;
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nie ma pisma, nie ma sprawy. A najwy¿szy ju¿ czas, aby taka
sprawa zaistnia³a, bo gdy Pan Jezus z³o¿y³ raz na zawsze
jedn¹ ofiarê za grzechy, usiad³ „po prawicy” Boga oczekuj¹c,
a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni bêd¹ podnó¿kiem stóp Jego
(Hebr. 10,13). Gdy wiêkszoœæ ludzi zawiod³a wiara, która jest
cech¹ jedynie ludzi Bo¿ych, to mo¿e reszty nie zawiedzie
zdrowy rozs¹dek, kierowany przez rozum, który posiada
ka¿dy.

Pan Jezus ci¹gle zwleka, aby przez poznanie nawróci³ siê
ka¿dy do Niego. A jakie to proste; wystarczy tylko swymi
ustami wyznaæ, ¿e Jezus Chrystus JEST Panem i przyj¹æ na
siebie Jego jarzmo i brzemiê, bo przecie¿ Jego jarzmo jest
mi³e, a brzemiê lekkie (Mat. 11,29). Do tej pory mo¿liwe to
by³o tylko przez wiarê, obecnie tak¿e przez rozum, który do-
prowadza do poznania. MESJAÑSKIE WERSETY s¹ w³aœ-
nie orêdziem skierowanym do rozumu.

18 lipca 1989 r.

* * *
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IV. UZUPE£NIENIA

Wydawa³oby siê, ¿e redakcjê MESJAÑSKICH WERSE-
TÓW ju¿ ostatecznie zakoñczy³em. Przesta³em miewaæ obja-
wienia (ostatnie 22.10.1988 r.). Tymczasem od dnia
16.10.1992 r., po up³ywie prawie czterech lat, sytuacja siê
znów powtórzy³a. Pan Jezus w identyczny sposób, jak przed
laty zacz¹³ mnie ponownie pouczaæ. Wszystko, co mi Pan
obecnie przekazuje, ju¿ nie dotyczy Pisma Œwiêtego, tylko
MESJAÑSKICH WERSETÓW. Objawieñ tych nie cytujê,
zgodnie z tym, w czym utwierdzili mnie moi znajomi, mó-
wi¹c: To s¹ tylko twoje odczucia. W takie urojenia ci nikt nie
uwierzy. Niemniej, najistotniejsze z nich postanowi³em ujaw-
niæ, wprowadzaj¹c dodatkowy rozdzia³, który zatytu³owa³em
„UZUPE£NIENIA”. W rozdziale tym bêdê uzupe³nia³ na
bie¿¹co wszystko to, co zostanie mi objawione i co uznam za
godne uwagi. Dopisujê go tak¿e po to, aby przedstawiæ ju¿
zupe³nie poprawny tok rozumowania, zawartego w mojej
ksi¹¿ce, nie wymazuj¹c tego, co wczeœniej napisa³em. Dziêki
temu zostawiam œlad pierwotnych moich myœli.

1. Dnia 30.05.1993 r. po raz pierwszy mia³em tego rodzaju
objawienie. Po³o¿y³em siê spaæ i po uœniêciu œni mi siê, ¿e
ktoœ mnie budzi. Od razu pozna³em, ¿e jest to Pan Jezus, po-
niewa¿ Jego twarz by³a identyczna, jak na Ca³unie Turyñ-
skim. Œni³o mi siê, ¿e wsta³em, otwar³em zeszyt i zacz¹³em
pisaæ. Wczesnym rankiem, kiedy siê przebudzi³em, z przera-
¿eniem przypomnia³em sobie, ¿e Pan we œnie coœ wa¿nego
mi objawi³, a ja tego nie zapamiêta³em. Tymczasem na ³awie
le¿a³ otwarty zeszyt, w którym moim pismem by³y napisane
nastêpuj¹ce s³owa:

Pan powiedzia³ do mnie: Co za g³upstwa nauczasz?... mó-
wi¹c: Nie musicie œlepo wierzyæ prawdzie opisanej w ME-
SJAÑSKICH WERSETACH, ale pamiêtajcie: kto nie jest
z nami, jest przeciwko nam. Czy¿ pasterz do swych owiec



mówi: Mo¿ecie iœæ w szkodê, ale pamiêtajcie: kto jest nie-
pos³uszny mej woli, jest przeciwko mnie? Czy nie raczej sam
czynnie anga¿uje siê o ich pasterstwo, równoczeœnie wyma-
gaj¹c zupe³nego pos³uszeñstwa? Zaprawdê, jedna prawda bez
drugiej nie ma racji bytu, a pasterz, który tak mówi, jest tyl-
ko najemnikiem. Wtedy, nie wiem dlaczego, odpar³em nie-
grzecznie: A czy¿ mnie nie naj¹³eœ? Po chwili Pan powie-
dzia³ do mnie: Przecie¿ jasno jest powiedziane:

I Mesjasz nie bêdzie zbyt dumny,
by byæ s³ug¹ Boga...
I nie ma nikogo spoœród ludu Ksiêgi,
kto by nie uwierzy³ w Niego
przed Jego œmierci¹;
a w Dniu Zmartwychwstania
On bêdzie przeciwko nim œwiadkiem.

Ty natomiast nauczasz: I Mesjasz nie bêdzie zbyt dumny, by
byæ s³ug¹ Boga, ale wszyscy ludzie Ksiêgi: ¯ydzi, chrzeœcija-
nie i muzu³manie uwierz¹ w Niego przed Jego œmierci¹.
W dniu Zmartwychwstania przeciwko tym, którzy us³ysz¹,
a nie uwierz¹ i umr¹ przed Mesjaszem On bêdzie œwiadkiem.

Ci, którzy us³ysz¹, a nie uwierz¹ i umr¹ przed tob¹, ju¿ nie
bêd¹ potrzebowali ¿adnego oskar¿yciela; chwila ich bowiem
oskar¿y³a, dlatego wyrok potêpienia nad nimi ju¿ zapad³.
W Dniu Zmartwychwstania bêdziesz œwiadczy³ nawet prze-
ciwko tym, którzy dopiero po jakimœ czasie, jeszcze przed
œmierci¹, uwierzyli twoim s³owom. Czy¿ nie jest to jasno po-
wiedziane? Ka¿dy, kto prawdy o Mnie nie przyjmuje z entu-
zjazmem, nie jest godny tej ceny, za któr¹ go odkupi³em.
Drogo s¹ bowiem kupieni. A ¿e jest letni, tak¿e jego wyplujê
z ust Moich. Powiedz im wszystkim, mówi¹c do ka¿dego
z osobna: Obyœ by³ zimny, albo gor¹cy!

Zapyta³em wówczas: Dlaczego Panie?... A Pan na to: Ej
ty!... czy¿ nie jesteœ mœcicielem? – Odpowiedzia³em wówczas
bardzo zmieszany: Panie, Ty wiesz... Powiedzia³em tak, po-
niewa¿ przypomnia³em sobie s³owa œw. Piotra, który napisa³:
Je¿eli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie
znajdzie siê bezbo¿nik i grzesznik? (I Piotra 4,18).

2. Dnia 10.06.1993 r. mia³em objawienie wyjaœniaj¹ce pro-
roctwo siostry Faustyny, do której Pan Jezus powiedzia³:
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Polskê szczególnie umi³owa³em, a je¿eli pos³uszna bêdzie
woli Mojej, wywy¿szê j¹ w potêdze i œwiêtoœci. Z niej wyjdzie
„iskra”, która przygotuje œwiat na ostateczne przyjœcie Moje
(Dzienniczek VI, 1732).

Na to objawienie czeka³em od 22.10.1988 r., kiedy to Pan
objawi³ mi bardzo niekorzystn¹ prawdê o Koœciele, co bar-
dzo mnie zmyli³o. Ale teraz wyjaœni³ mi, ¿e mowa tu jest
o Eliaszu, który narodzi³ siê w Czasach Ostatecznych i które-
go przyjœcie sam zapowiedzia³, gdy ¿y³ na Ziemi w s³owach:
Istotnie, Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi (Mat. 17,11).
Jego przyjœcie zapowiedzia³ jeszcze wczeœniej, bo w czasach
staro¿ytnych, gdy mówi³ przez proroków: Oto Ja poœlê wam
proroka Eliasza, przed nadejœciem Dnia Pañskiego, dnia
wielkiego i strasznego. I sk³oni serca ojców ku synom, a ser-
ca synów ku ich ojcom abym, gdy przyjdê nie porazi³ Ziemi
przekleñstwem (Mal. 3,23).

W dniu objawienia tej prawdy, gdy wci¹¿ mia³em w¹tpli-
woœci, Pan da³ mi do zrozumienia, ¿e powiedzia³ wyraŸnie:
Abym, gdy przyjdê nie porazi³ Ziemi przekleñstwem, dlate-
go owa „iskra” przygotuje œwiat na ostateczne przyjœcie Mo-
je. Upewni³em siê wówczas, ¿e owym Eliaszem, którego sym-
bolizuje „iskra”, wzniecaj¹ca wielki ogieñ uwielbienia Chry-
stusa, jest papie¿ Jan Pawe³ II. Teraz ju¿ nie przypuszczam,
ale wiem na pewno... Tylko, czy Polska pos³uszna bêdzie woli
Chrystusowej? Na ca³e szczêœcie, to ju¿ nie moja sprawa, tyl-
ko Koœcio³a.

Pewni ludzie udowadniali mi, ¿e proroctwo zapowiada-
j¹ce przyjœcie Eliasza odnosi siê wy³¹cznie do narodu ¯y-
dowskiego, bo tylko do ¯ydów mówili prorocy. Zatem Eliasz
nie mo¿e wywodziæ siê z innego narodu. Wówczas zada-
wa³em im pytanie: A do kogo by³o skierowane orêdzie za-
warte w Nowym Testamencie? Czy tylko do ¯ydów? – Nie
tylko, bo tak¿e do innych narodów.

Pan Jezus sam zapowiedzia³ przyjœcie po raz trzeci Elia-
sza, zatem proroctwo to nie musi odnosiæ siê tylko do ¯y-
dów. Eliasz w czasie drugiego przyjœcia, jako Jan Chrzciciel,
faktycznie by³ ¯ydem. W czasie trzeciego przyjœcia mo¿e,
choæ nie musi byæ ¯ydem. Powinien byæ raczej innej naro-
dowoœci. Chodzi bowiem o to, aby Eliasz uwolniony by³ od
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subiektywizmu ¿ydowskiego, który zawsze nawi¹zuje do or-
todoksji, a ta nie jest w stanie uznaæ Boskoœci Chrystusa.
W tym przekonaniu utwierdzili mnie sami ¯ydzi. Kiedy
zwraca³em siê do nich z proœb¹ o przeczytanie MESJAÑ-
SKICH WERSETÓW, to zawsze, gdy tylko us³yszeli s³owo
„Ewangelia”, odpowiadali: Ale my nie uznajemy Nowego
Testamentu, my tylko opieramy siê na Starym Testamencie.

Tak wiêc Eliasz mo¿e, choæ nie musi byæ ¯ydem. Nato-
miast Mesjasz, na którego wci¹¿ czekaj¹ ¯ydzi, nie mo¿e byæ
¯ydem, bo jest Panem ¯ydów (Ps. 110,1). Chrystus zaœ, jako
pierwszy Mesjasz musia³ byæ ¯ydem, bo by³ Synem Dawida
z pokolenia Judy (Hebr. 7,14; Rzym. 1,3; 9,5; Mat. 2,8).

W czasie pobytu Jezusa Chrystusa na Ziemi by³a taka
chwila, w której Pan zebranym wokó³ Niego faryzeuszom za-
da³ pytanie: Co s¹dzicie o Mesjaszu, czyim jest synem? – Od-
powiadali Mu: Dawida! Wtedy Pan Jezus odpowiedzia³: Ja-
k¿e wiêc Dawid w natchnieniu Ducha, nazywa Go Panem,
gdy mówi:

Rzek³ Pan panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem pod stopy Twoje.

Je¿eli wiêc Dawid nazywa Go Panem, to jak¿e mo¿e byæ sy-
nem jego (Mat. 22, 41). I nikt Mu nie móg³ odpowiedzieæ na
te s³owa, bo nikomu nawet na myœl nie przysz³o, ¿e Panem
panów jest Jezus Chrystus, który narodzi³ siê jako Syn Dawi-
da wed³ug cia³a. Panem ¯ydów jest przecie¿ Micha³.

Pocz¹tkowo uwa¿a³em, ¿e prawdê o Chrystusie Koœció³
przyjmie z wielkim entuzjazmem, bo przecie¿ w Koœciele,
wierni podczas nabo¿eñstw wielbi¹c Pana, wypowiadaj¹ na-
stêpuj¹ce s³owa: Tylko Tyœ jest Œwiêty, tylko Tyœ Najwy¿szy,
tylko Tyœ jest Panem, Jezu Chryste... Ale duchowieñstwo
swoj¹ postaw¹ wobec MESJAÑSKICH WERSETÓW,
utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e tak nie jest.

Doktorowie Koœcio³a na temat prawdy Bo¿ej napisali
mnóstwo ksi¹¿ek, mnóstwo obszernych dzie³ religijnych i fi-
lozoficznych. S³owo Bo¿e zosta³o tak¿e zniewolone mnogo-
œci¹ dogmatów, które wed³ug definicji s¹ twierdzeniami
przyjmowanymi za pewnik tylko na zasadzie autorytetu, bez
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kontroli krytycznej, bez stwierdzenia ich prawdziwoœci i bez
wzglêdu na zgodnoœæ z doœwiadczeniem.

Dogmat jest zdaniem, które Koœció³ moc¹ swego Urzêdu
Nauczycielskiego, albo papieskiej, czy soborowej definicji
wyraŸnie og³asza jako objawione przez Boga, jednoczeœnie
daj¹c do zrozumienia, ¿e jego zaprzeczenie jest herezj¹.

Tak wiêc dogmatyka sta³a siê czêœci¹ teologii katolickiej
w tak znacznym rozmiarze, ¿e zniewolone S³owo Bo¿e nie
ma w³aœciwie dzisiaj ju¿ nic do powiedzenia. A przecie¿
prawda opisana w Piœmie jest jasna i konkretna; jeden fakt
nie zaprzecza drugiemu faktowi. Wystarczy tylko zacz¹æ
ca³oœæ logicznie interpretowaæ, a wówczas wszystko staje siê
oczywiste.

Przez s³owo „oczywiste” rozumiem to, ¿e MESJAÑSKIE
WERSETY s¹ ostateczn¹ wyk³adni¹ Bo¿ego Objawienia.
W zwi¹zku z powy¿szym nieoficjalnie zosta³em pouczony, ¿e
Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a stwierdza, i¿ Objawienie (Ka-
non Ksi¹g natchnionych) zosta³o definitywnie zakoñczone
wraz ze œmierci¹ ostatniego z aposto³ów. W sposób jedynie
poprawny i przez katolików obowi¹zuj¹cy, interpretowaæ Bi-
bliê mo¿e tylko ww. Urz¹d. Ja natomiast udowadniam, ¿e ja-
ko nowy Mesjasz mam takie uprawnienia, jednoczeœnie uza-
sadniaj¹c swoje mesjañskie roszczenia specyficzn¹ interpre-
tacj¹ Pisma Œwiêtego.

Specyfika mojej interpretacji polega na tym, ¿e wszystko
wyk³adam, pos³uguj¹c siê czyst¹ logik¹ zak³adaj¹c, ¿e Pismo
jest nauk¹ œcis³¹. Tymczasem Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a
operuje „pewnikami” i dogmatami. Dlatego „pewnikami”
i dogmatami niewoli S³owo Bo¿e, które jest niepodzieln¹
Prawd¹. To, ¿e wczeœniej napisa³em, i¿ MESJAÑSKIE
WERSETY s¹ orêdziem skierowanym do rozumu, jest ni-
czym innym, jak tylko faktem stwierdzaj¹cym wyzwolenia
S³owa Bo¿ego ze zniewalaj¹cych dogmatów. Zreszt¹ objawie-
nie z dnia 22.10.1988 roku potwierdza moje przekonanie.
W tym dniu ukazane mi zosta³o mnóstwo koœcio³ów, któ-
rych dachy i mury zosta³y rozebrane do najni¿szych funda-
mentów, a budulec gdzieœ wywieziony, dlatego wszystko by³o
w takim porz¹dku, jak ods³oniête wykopaliska. Fundamenty
te siêga³y do g³êbokoœci nieco ni¿ej poziomu ziemi; nie wy-
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stawa³y zatem z wykopów. Nikt nie by³ w stanie ich roze-
braæ, by³y bowiem twarde i dobrze zaprawione.

Na dnie piwnic i lochów, ka¿dego z tych koœcio³ów zoba-
czy³em mnóstwo skarbów, które sk³ada³y siê z drogocennych
przedmiotów, szlachetnych kamieni, wyrobów ze z³ota i sre-
bra. By³y te¿ dzie³a sztuki i rynsztunek wojenny. Bogactwo
to bardzo mnie olœni³o, dlatego dziwi³em siê, ¿e ¿aden ze
z³odziei nie wpad³ na pomys³, aby ukraœæ te skarby, kiedy ko-
œcio³y by³y jeszcze nie rozebrane. Chocia¿ dotarcie do nich
przez zaryglowane drzwi i bramy by³o niemo¿liwe, to wy-
starczy³o tylko zrobiæ podkop pod fundamenty. Tym sposo-
bem jedynie mo¿na by³o dostaæ siê do œrodka, co wyraŸnie
zosta³o mi objawione. Nikt jednak nie wpad³ na ten pomys³.

Na dnie tych piwnic zobaczy³em te¿ mnóstwo zasuszo-
nych trupów i koœci, trumien i grobowców. Wszystko to wy-
dawa³o mi siê nieczyste i obrzydliwe. Wtem, jedna z kobiet
stoj¹cych przy mnie podnios³a od³amek takiej koœci i popro-
si³a mnie, abym pozwoli³ jej go zabraæ ze sob¹, poniewa¿
chcia³a to ofiarowaæ swojej krewnej, która lubuje siê w zbie-
raniu takich rzeczy, czyli relikwii. Wtedy stanowczo powie-
dzia³em do niej: Nie czyñ tego, bo jest to obrzydliwoœci¹
u Boga! Po up³ywie prawie czterech lat dnia 16.10.1992 roku,
w objawieniu przekazane mi zosta³y nastêpuj¹ce s³owa: ME-
SJAÑSKIE WERSETY s¹ t¹ przyczyn¹, która spowodowa³a,
¿e dachy i mury koœcio³ów zosta³y rozebrane do fundamen-
tów, których rozebraæ siê ju¿ nie da³o. S¹ one bowiem funda-
mentami zbudowanymi przez proroków i aposto³ów, a ich
Kamieniem wêgielnym jest sam Jezus Chrystus. Ostatniego
kamienia te¿ nie ruszaj, gdy¿ na samym koñcu zosta³ wmu-
rowany przez Jana.

Tym sposobem Pan da³ mi do zrozumienia, ¿e poprawna
nauka religii Chrystusowej skoñczy³a siê w 95 roku nowej
ery, gdy œw. Janowi na wyspie Patmos przekazane zosta³o
Objawienie. Wszystko, co póŸniej zosta³o zbudowane na fun-
damencie aposto³ów i proroków, którego Kamieniem wêgiel-
nym jest sam Jezus Chrystus jest niezgodne z prawd¹ Bo¿¹.
Dlatego na ods³oniêtych fundamentach nale¿y zbudowaæ
dopiero teraz prawdziwy przybytek Bo¿y, aby by³ on Bogu
na chwa³ê, a ludziom na po¿ytek.
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Objawienie to nie przekreœla jednak ca³ego dorobku Ko-
œcio³a z racji tego, ¿e z niego wyszli gorliwi g³osiciele wiary
w Jezusa Chrystusa, ponosz¹c za to niejednokrotnie œmieræ
mêczeñsk¹. Wielu z nich to wielcy œwiêci, którzy powinni
byæ wzorem do naœladowania. Oni w³aœnie zmartwychwstali
ju¿ w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi œmieræ druga
nie ma w³adzy, gdy¿ s¹ kap³anami Boga i Chrystusa (Obj.
20,4). Dlatego w Koranie Bóg mówi do Muhammada:

Ty z pewnoœci¹ siê przekonasz,
¿e ludzie najbardziej zawziêci
w swej wrogoœci,
wobec tych, którzy uwierzyli
– to ¯ydzi i ba³wochwalcy
i z pewnoœci¹ siê przekonasz,
¿e najbli¿si przez sw¹ przyjaŸñ
tym, którzy uwierzyli
s¹ ci, którzy mówi¹:
„My jesteœmy chrzeœcijanami!”
Tak jest, albowiem s¹ wœród nich ksiê¿a i mnisi
i oni nie wbijaj¹ siê w pychê (5,85; V,82).

Nic wiêc dziwnego, ¿e podczas jednego z najwczeœniejszych
objawieñ, którego daty nie zapisa³em, s³ysz¹c gromkie s³owa
oskar¿aj¹ce Koœció³, natychmiast przemówi³em: To Ty, Pa-
nie Jezu Chryste powiedzia³eœ: Piotrze, tyœ jest opok¹, i na
tej opoce zbudujê Koœció³ mój, a bramy piekielne go nie
przemog¹... Po chwili doda³em: A zatem szatan czyni
wszystko, aby przemóc Koœció³ Bo¿y i wszed³ do niego, gdy¿
najskuteczniej jest niszczyæ od œrodka, ale i tak go nie prze-
mo¿e...

Czytaj¹c te s³owa, mo¿e ktoœ wyœmiaæ moje wywody, gdy¿
oparte s¹ one na moich osobistych odczuciach. Niemniej
stwierdzam, ¿e prawda, o której piszê, ju¿ za daleko zabrnê³a,
aby mo¿na j¹ by³o wycofaæ. Ponadto wielu ludzi mówi³o:
Widzenia, które mia³eœ, by³y najczêœciej widzeniami senny-
mi, a takich widzeñ nie mo¿na uznawaæ za wiarygodne.
Wówczas odpowiada³em: Przecie¿ sam Bóg wyraŸnie powie-
dzia³ do Izraelitów: Jeœli jest u was prorok, objawiê mu siê
w widzeniach, w snach bêdê mówi³ do niego (Liczb. 12,6).
We œnie te¿ Bóg JAHWE przepowiedzia³ Salomonowi chwa-
lebn¹ przysz³oœæ. Prawda ta aktualna by³a nie tylko w cza-
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sach staro¿ytnych, ale obowi¹zuje do dnia dzisiejszego
i zwi¹zana jest ona ze specyficznym charakterem konkret-
nych ludzi.

Tak wiêc chrzeœcijañstwo od 95 roku nic konkretnego nie
wnios³o. Mo¿na jedynie uznaæ ustalenia Soboru Nicejskiego,
na którym Pana Jezusa zrównano z Bogiem, gdy tak napraw-
dê nikt Mu nie jest równy, bo On jest Panem panów i Bo-
giem bogów. On jest nad wszystkimi rzeczami i wszystko na
Nim jest ugruntowane (Kol. 1,15). Tak¿e ¯ydzi nie maj¹ wiê-
cej ju¿ nic do powiedzenia, co wyraŸnie podkreœla Koran po-
równuj¹c ich do ba³wochwalców.

Równoczeœnie Bóg nakazuje Muhammadowi:

„Ty nieustannie odkrywaæ bêdziesz
zdradê z ich strony,
z wyj¹tkiem nielicznych spoœród nich.
Lecz odpuœæ im i przebacz!” (5,16; V,13).

Pozosta³ nienaruszony jedynie islam, którego Pismo w po-
staci Koranu tworzy doktrynê woln¹ od wszelkich dogma-
tów i tajemnic. Prawda zawarta w Koranie jest wci¹¿ aktual-
na, nale¿y powiedzieæ: jeszcze aktualna, bo obecnie Bogiem
Jedynym jest Ten, który ukaza³ siê Moj¿eszowi w krzaku go-
rej¹cym, mówi¹c:

„Zaprawdê, Ja jestem Bogiem!
Nie ma Boga jak tylko Ja!” (20,8; XX,9).

Koran jest wyjaœnieniem wszystkich rzeczy; wype³ni³ po-
przednie objawienia, tj. ¿ydowskie i chrzeœcijañskie. Jest za-
razem protestem przeciw ¯ydom i chrzeœcijanom, którzy nie
umieli ustrzec w ca³oœci tego wszystkiego, co prorocy i Chry-
stus proklamowali w imieniu Boga. Objawienie otrzymane
przez Muhammada stanowi zatem syntezê obu tradycji:
izraelskiej i chrzeœcijañskiej, jest nawrotem do religii pier-
wotnej, do religii Abrahama.

Ten nawrót jest obecnie konieczny. Zawsze tak siê czyni,
gdy nie osi¹gnie siê zamierzonego celu. Gdy wszystko nale¿y
zacz¹æ budowaæ od nowa, to najpierw trzeba zburzyæ wszyst-
ko to, co zosta³o zbudowane w sposób niew³aœciwy,
ods³aniaj¹c fundamenty w³aœciwe.
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Dziesi¹tki ruin zbudowano
Z poz³acanymi wie¿owcami;
Tam by³a, jest i bêdzie zdrada
Za ¿aluzjami i za szk³ami.

Wszak ka¿dy przepych œciera siebie
Potêg¹ czasu na proch marny,
Bo miara szczytu jest na szczycie;
Fundament zgrabny, szczyt niezdarny.

Interes wirem ca³oœæ krêci...
To tu, to tam spraszaj¹ grzecznie.
I rzeczywiœcie – g³upca nêci
To, co doczeœnie trwa, nie wiecznie.

Tak wiêc judaizm nie potrafi³ zachowaæ swego pierwotnego
charakteru, co ju¿ nast¹pi³o za czasu proroków, którzy wy-
raŸnie poruszali t¹ sprawê. Wszyscy, bez wyj¹tku, przez ca³y
okres swej dzia³alnoœci wytykali ¯ydom odstêpstwo od reli-
gii pierwotnej, nawo³uj¹c do powrotu, co mia³o zapewniæ od-
nowienie przymierza z Bogiem JAHWE i b³ogos³awieñstwo.
Mówi³ Bóg przez Izajasza: Ca³y dzieñ wyci¹gam rêce do ludu
niepos³usznego i opornego! A gdy te s³owa nie przynosi³y re-
zultatu Izajasz wo³a³ nad Izraelem: Choæby Synów Izraela
by³o jak piasek morski, tylko resztka ocalona bêdzie (Izaj.
65,2; 10,22; Rzym. 9,27).

Po zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku nowej ery i rozpro-
szenia ¯ydów w diasporze, judaizm zosta³ przystosowany do
zmienionych warunków i dlatego uleg³ dalszym przeobra¿e-
niom.

Tak¿e chrzeœcijañstwo nie zachowa³o pierwotnego charak-
teru gmin, które organizowa³y siê na pocz¹tku jego istnienia.
Ci wszyscy, którzy uwierzyli przebywali razem i wszystko
mieli wspólne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je
ka¿demu wed³ug potrzeb. Codzienne trwali jednomyœlnie
w œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach, przyjmowali posi³ek
z radoœci¹ i prostot¹ serca (Dz. Ap. 2,44).

Pierwsi chrzeœcijanie zatem dos³ownie traktowali s³owa
Pana, który bogatemu m³odzieñcowi, szukaj¹cemu ¿ycia
wiecznego powiedzia³ wprost: Jeœli chcesz byæ doskona³y,
idŸ, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³
skarb w Niebie. Potem przyjdŸ i naœladuj Mnie (Mat.
19,21).
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Ujmowanie Boga na wzór cierpi¹cego cz³owieka odpowia-
da³o masom uciskanym, dlatego w pocz¹tkowym okresie
chrzeœcijañstwo by³o religi¹ ludzi zwyk³ych. U pierwszych
chrzeœcijan panowa³ prosty kult i organizacja. Na czele gmin
stali charyzmatycy, których cechowa³a ¿arliwoœæ religijna, co
by³o szczególnym darem ³aski Bo¿ej. Do gmin chrzeœcijañ-
skich wstêpowali ludzie z w³asnej, nieprzymuszonej woli,
zauroczeni postaci¹ Boga-cz³owieka. Dlatego zjawisko to
czyni³o z pierwszych gmin organizacje w których panowa³a
„prostota serca”. Nawet jeden z papie¿y Kalikst I (217–222)
by³ ongiœ niewolnikiem. Nic wiêc dziwnego, ¿e chrzeœcijañ-
stwo ros³o w si³ê, choæ od samego pocz¹tku by³o przeœlado-
wane.

Nas w zwi¹zku z histori¹ Koœcio³a interesuje przede
wszystkim przeœladowanie chrzeœcijan w Rzymie, gdzie reli-
gia ta zadomowi³a siê na sta³e w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Pio-
tra i Paw³a. Œw. Piotr uwa¿any jest przecie¿ za za³o¿yciela
Koœcio³a ³aciñskiego. Pocz¹tkowo uwa¿ano chrzeœcijan za
jedn¹ z ¿ydowskich sekt, a poniewa¿ ¯ydzi mieli prawo wol-
nego praktykowania religii, przeto chrzeœcijan pozostawiono
w spokoju.

Pierwsze przeœladowanie chrzeœcijan nast¹pi³o w roku 64,
za panowania cesarza Nerona, po po¿arze, który zniszczy³
niemal ca³y Rzym. Poniewa¿ wielu Rzymian uwa¿a³o cesarza
za podpalacza, dlatego ten skierowa³ podejrzenie na chrze-
œcijan. Ofiar¹ przeœladowañ, które potem nast¹pi³y, pad³o
wielu chrzeœcijan, a wœród nich Piotr i Pawe³.

Po zamordowaniu Nerona, jego nastêpcy nie byli tak wro-
go usposobieni do wyznawców Chrystusa. Jednak w roku 95,
za cesarza Domicjana dosz³o do krótkotrwa³ych, lecz
gwa³townych przeœladowañ, których ofiar¹ padli tak¿e krew-
ni cesarza sprzyjaj¹cy chrzeœcijanom.

Nastêpny okres dla chrzeœcijan, ogólnie rzecz bior¹c, by³
czasem spokoju. Zdarza³y siê jednak sporadyczne przeœlado-
wania. Najs³awniejszym mêczennikiem za czasów Trajana
(98–117) by³ Ignacy z Antiochii, a za cesarza Marka Aureliu-
sza (161–180) by³ œw. Justyn.

Pod koniec II wieku stopniowo zanika³y uprzedzenia po-
gañskiej ludnoœci wobec chrzeœcijan. Liczba cz³onków gmin
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rozros³a siê do oko³o 30 000. Koœcielna hierarchia by³a
sprawnie zorganizowana, dlatego tych sprawnie zorganizo-
wanych chrzeœcijan ba³ siê cesarz Decjusz (249–251) bardziej
ni¿ jakiegoœ antycesarza (jak siê sam wyrazi³). Jako poganin
uwa¿a³ równie¿, ¿e pañstwu zagra¿a gniew staro¿ytnych bo-
gów, dlatego wytêpienie chrzeœcijan uwa¿a³ za g³ówne zada-
nia swych rz¹dów.

Z kolei cesarz Walerian (253–260) zabroni³ pod kar¹
œmierci uczestnictwa w chrzeœcijañskich nabo¿eñstwach
i wyda³ nakaz aresztowania i stracenia wszystkich biskupów,
kap³anów i diakonów. Najs³awniejszymi ofiarami tego prze-
œladowania w Rzymie by³ papie¿ Sykstus II i jego diakon
Wawrzyniec. Nastêpnie w roku 303, za panowania cesarza
Dioklecjana (284–305) wybuch³o najgorsze, ale ostatnie
przeœladowanie chrzeœcijan. W tym roku cesarz wyda³ edykt,
który nakazywa³ zetrzeæ z powierzchni Ziemi wszystkie
chrzeœcijañskie koœcio³y i zniszczyæ wszystkie chrzeœcijañ-
skie pisma. Chrzeœcijan pozbawiono wszystkich stanowisk
pañstwowych. PóŸniej w roku 304, rozkaza³ cesarz postawiæ
wszystkich kap³anów, a nastêpnie wszystkich wiernych
przed wyborem: odstêpstwo od wiary, albo œmieræ. Ówcze-
sne kroniki podaj¹, ¿e Dioklecjan i jego wspó³regenci szaleli,
jak „dzikie zwierzêta”. Nierzadko tracono chrzeœcijan ma-
sowo.

Gdy we wschodnich prowincjach okrutne przeœladowania
jeszcze trwa³y, na Zachodzie w roku 306, przez wojsko ob-
wo³any zosta³ cesarzem m¹¿ Opatrznoœci Konstantyn. Przed
decyduj¹c¹ bitw¹ miêdzy Konstantynem a Maksentiusem,
jego wspó³konkurentem do korony, Konstantyn ujrza³ na
niebie jaœniej¹cy krzy¿ otoczony napisem: „W tym znaku
zwyciê¿ysz!” Nastêpnej nocy ukaza³ mu siê œw. Micha³ z po-
leceniem, aby przed bitw¹ cesarz umieœci³ na tarczach
i sztandarach znak krzy¿a. Zdarzenia te dok³adnie opisa³ Eu-
zebiusz – biograf Konstantyna.

Zwyciêstwo, jakie Konstantyn odniós³ nad Maksentiusem
28 paŸdziernika 312 roku, opodal Mostu Milwijskiego
w Rzymie, sprowadza³ on do tego znaku. Nastêpstwem tego
zwyciêstwa by³ tak zwany mediolañski edykt tolerancyjny
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z lutego 313 roku, który gwarantowa³ wolnoœæ praktyk reli-
gijnych dla Koœcio³a.

Z racji objawieñ sam cesarz Konstantyn Wielki uwa¿a³ siê
za chrzeœcijañskiego w³adcê i dlatego w sprawach wiary
przej¹³ ca³kowit¹ inicjatywê, co niejednokrotnie spotyka³o
siê z nieprzychylnoœci¹ duchowieñstwa. Podobnie zachowy-
wa³ siê cesarz Teodozjusz. Niepodwa¿alne jest to, ¿e pod ich
patronatem og³oszono prawdziwe Bóstwo Jezusa Chrystusa
na równi z Ojcem i Duchem Œwiêtym, na soborach w Nicei
i Konstantynopolu, które sta³y siê Symbolem wiary chrzeœci-
jañskiej.

Tak wiêc dziêki mêczennikom, których krew by³a „nasie-
niem nowego chrzeœcijañstwa” i mê¿om Opatrznoœci, nic nie
zdo³a³o powstrzymaæ zwyciêskiego pochodu nauki Chrystu-
sowej, która g³oszona by³a dziêki takim ludziom i im podob-
nym. Kiedy chrzeœcijañstwo rozros³o siê w si³ê z któr¹ trzeba
by³o siê ju¿ liczyæ, wówczas dla wielu s³u¿ba w Koœciele sta³a
siê zajêciem na miarê zaspokojenia w³asnych ambicji. Dlate-
go niejednokrotnie si³ê t¹ wykorzystywano dla siebie. Spo-
sób, w jaki to uczyniono, przepowiedzia³ œw. Pawe³ s³owami:
Wiem, ¿e po moim odejœciu wejd¹ miêdzy was wilki drapie¿-
ne, nie oszczêdzaj¹c stada. Nawet spomiêdzy was samych
powstan¹ ludzie, którzy g³osiæ bêd¹ nauki przewrotne, aby
poci¹gn¹æ za sob¹ uczniów (Dz. Ap. 20,29). Dlatego
chrzeœcijañstwo z biegiem lat nie potrafi³o siê ustrzec od
b³êdów i wypaczeñ. Koœcio³owi wytykano wady, co doprowa-
dzi³o do podzia³u. Sam zaœ Koœció³ sta³ siê instytucj¹, która
nie dba³a o interesy ludu, wi¹¿¹c siê z interesami pa-
nuj¹cych. Wszystko ulega³o przemianom w niew³aœciwym
kierunku, a¿ nasta³y mroki œredniowiecza.

Co by³o potem wyraŸnie zosta³o opisane przez historyków
œwieckich, dlatego nie ma potrzeby rozwodziæ siê nad tym
tematem. Dziœ natomiast staæ Koœció³ nawet na rehabilitacjê
Galileusza. Tak wiêc od dnia jego rehabilitacji, na lekcjach
religii oficjalnie mo¿na nauczaæ, ¿e Ziemia kr¹¿y wokó³
S³oñca. Ju¿ wczeœniej Kurt Tucholsky rzuci³ z³oœliw¹, ale
g³êbok¹ uwagê: Co dziœ uderza w zachowaniu Koœcio³a, to je-
go wywieszony jêzyk? £api¹c z trudem oddech, próbuje
nad¹¿yæ za czasem.
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Podsumowaniem powy¿szych rozwa¿añ nad dziedzic-
twem Koœcio³a Rzymskokatolickiego mo¿e byæ nastêpuj¹ca
sentencja:

Zrodzi³eœ siê Ty Cudzie, na Ziemi, wœród ludu
I lud Ciê pierwszy wielbi³ i poj¹³ Tw¹ chwa³ê,
Ale chwa³ê Tw¹ zabra³, by byæ chwa³¹ Cudu
Ten, co tutaj, na Ziemi mia³ dni przewspania³e.

Islam natomiast od samego pocz¹tku wyrós³ sam z siebie;
sam za³o¿y³ pañstwo, a Koran da³ mu do tego prawo. Dziêki
temu w islamie pañstwo i religia stanowi³y jednoœæ od zara-
nia jego istnienia. Sta³ siê zatem religi¹ ¿ycia publicznego,
a nie wewnêtrznego, jak to ma miejsce w chrzeœcijañstwie,
gdzie wystêpuje wyraŸny podzia³ na sferê œwieck¹ i religijn¹.
Islam zatem nie zna takiego podzia³u, dlatego integralnie uj-
muje cz³owieka i œwiat, a wszelk¹ odnowê rozumie jako po-
wrót do swych wielkich pocz¹tków, jak na przyk³ad w Iranie,
pod przywództwem Chomeiniego.

Podzia³ religii na sferê œwieck¹ i duchow¹ mo¿na uwa¿aæ
za zeœwiecczenie religii w aspekcie powszednim. Dlatego na
co dzieñ chrzeœcijañstwo nie jest religi¹ ¿ycia publicznego.
Religi¹ ¿ycia publicznego praktycznie jest tylko raz w tygo-
dniu, w niedzielê, zaledwie tak d³ugo, jak d³ugo trwaj¹ na-
bo¿eñstwa. Chrzeœcijanin, uczestnicz¹c w niedzielnym na-
bo¿eñstwie, uwa¿a, ¿e w zupe³noœci wype³ni³ przykazanie
Bo¿e, które nakazuje: Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³...
Mo¿e zatem z dum¹ powiedzieæ o sobie, ¿e jest cz³owiekiem
wierz¹cym i praktykuj¹cym. Nie uczestnicz¹c w niedziel-
nych nabo¿eñstwach, uwa¿a siê jedynie za cz³owieka
wierz¹cego. Nic te¿ dziwnego, ¿e w tygodniu ka¿dy z nich
¿ycie indywidualne wiedzie na swój sposób.

Jest to z pewnoœci¹ powa¿ne odstêpstwo od chrzeœcijañ-
stwa pierwotnego, kiedy to chrzeœcijanie wszystko mieli
wspólne. Nie upodabniali siê oni do tego œwiata, gdy¿ umieli
odró¿niæ, co jest wol¹ Bo¿¹, co jest doskona³e i mi³e Bogu.
Wszyscy stanowili jedno cia³o w Chrystusie, a z osobna byli
cz³onkami jedni drugich (Rzym. 12,5). Dlatego pierwotne
chrzeœcijañstwo, we w³asnym gronie by³o z pewnoœci¹ religi¹
¿ycia publicznego. Zeœwiecczenie nast¹pi³o z czasem, gdy
jedni przestali nosiæ brzemiona drugich (Gal. 6,2). Gdy ³ad

181



i harmonia we wspólnej us³udze zatraci³y pierwotn¹ wartoœæ,
nast¹pi³o wyraŸne oddzielenie siê Koœcio³a od spo³eczeñ-
stwa. Œwiêtoœæ w pe³nym tego s³owa znaczeniu sta³a siê za-
strze¿on¹ domen¹ ksiê¿y i mnichów praktykuj¹cych w klasz-
torach. W prawdzie Koœció³ zgodnie z przykazaniem Pana
„pas³ owieczki jego” krzewi¹c Ewangeliê, ale przykazanie:
Ktokolwiek miêdzy wami chcia³by byæ pierwszym, niech bê-
dzie s³ug¹ wszystkich... zosta³o spaczone, w wyniku czego
„pierwsi” nie s³u¿yli, ale im s³u¿ono. Nawet Koœció³ nie ¿y³
z ludem, ale ¿y³ z ludu. Doprowadzi³o to do nierównoœci
spo³ecznej i wyzysku; wyzysk zaœ spowodowa³ rewolucje,
a nawet wojny. Znamiennym faktem jest to, ¿e chrzeœcijanie
nawet miêdzy sob¹ prowadzili wojny, co z religijnego punk-
tu widzenia jest rzecz¹ niedopuszczaln¹. Niedopuszczalny
jest te¿ hañbi¹cy podzia³ chrzeœcijañstwa.

Nawet do tej pory – wed³ug nauki Chrystusa – nie jestem
w stanie zdefiniowaæ pojêcia, jakim jest Koœció³ rzymskoka-
tolicki. Chyba, ¿e tak, jak On siê wyrazi³ o faryzeuszach. Dla-
tego w definicji nale¿y pomin¹æ klasztory i inne wspólnoty
charytatywne, których definicja jest oczywista, pomimo te-
go, ¿e kler w swoim mniemaniu reprezentuje wszystko, co
jest zwi¹zane z nauk¹ Chrystusa, a wiêc z nauk¹ Koœcio³a na-
uczaj¹cego. Przeto do Koœcio³a nauczaj¹cego, nale¿y tylko
episkopat pod przewodnictwem papie¿a, a poza tym – na
mocy prawa koœcielnego ci, którzy zostali oddelegowani do
nauczania.

Skoro mowa jest o nauczaniu, dlatego nale¿y odró¿niæ na-
uczaj¹cych od s³uchaj¹cych, a wiêc w bezpoœredniej styczno-
œci – parafian. Parafia jest najmniejsz¹ jednostk¹ podzia³u te-
rytorialnego Koœcio³a, bêd¹ca pod zarz¹dem proboszcza. To
w³aœnie parafianie z wolnych datków (sk³adek) utrzymuj¹
ca³oœæ Koœcio³a, który bynajmniej nie narzeka na brak obfi-
toœci dóbr materialnych. Przeto znane jest do dziœ staropol-
skie powiedzenie:

Temu, kto ma ksiêdza w rodzie,
Temu bieda nie dobodzie...

Inaczej natomiast sprawa ta przedstawia siê w islamie.
W broszurce Stowarzyszenia Studentów Muzu³mañskich
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w Polsce (Polska wrzesieñ 1993 rok), pt. „PRZES£ANIE
OSOBOWOŒCI PROROKA” na str. 26 czytamy: Wezwanie
Œwiêtego Proroka (pokój i b³ogos³awieñstwo Allaha niech
bêd¹ z Nim) niesie nam jeszcze inne przes³anie, mianowicie,
¿e moralnoœæ nie jest zastrze¿on¹ domen¹ mnichów prakty-
kuj¹cych w klasztorach, ani przywilejem mistyków obserwo-
wanym tylko w obrêbie œwi¹tyñ. Moralnoœæ ma byæ prak-
tycznie stosowana we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Najwy¿-
sze duchowe i moralne wzorce, których œwiat poszukuje
wœród ksiê¿y, mnichów i mistyków zosta³y przeniesione
przez Œwiêtego Proroka (pokój i b³ogos³awieñstwo Allaha
niech bêd¹ z Nim) na ³awy rz¹dowe i sêdziowskie. Na-
wo³ywa³ On (pokój i b³ogos³awieñstwo Allaha niech bêd¹
z Nim) ludzi interesu do uczciwoœci w ich pracy. Nauczy³
policjantów i ¿o³nierzy pobo¿noœci oraz powœci¹gliwoœci.
Œwiêty Prorok (pokój i b³ogos³awieñstwo Allaha niech bêd¹
z Nim) rozwia³ nieprawid³owe wyobra¿enie cz³owieka, ¿e
ten, który odsun¹³ siê od œwiata i czci³ Boga z dala od ludzi
by³ przyjacielem Boga. Zaprzeczy³ On (pokój i b³ogos³awieñ-
stwo Allaha niech bêd¹ z Nim), ¿e prawdziwa jednoœæ z Bo-
giem polega na ¿yciu pustelniczym. Wrêcz przeciwnie, praw-
dziwa œwiêtoœæ polega na braniu udzia³u w sprawach tego
œwiata w roli w³adcy, sêdziego, dowódcy wojskowego, in-
spektora policji, cz³owieka interesu, przemys³owca i na uka-
zaniu poprzez wszelk¹ inn¹ dzia³alnoœæ w ¿yciu doczesnym
pobo¿nego i uczciwego charakteru, w ka¿dym wypadku, gdy
wiara poddana jest próbie. W ten sposób Œwiêty Prorok (po-
kój i b³ogos³awieñstwo Allaha niech bêd¹ z Nim) uwolni³
moralnoœæ i ¿ycie duchowe od ograniczeñ klasztornych
i wprowadzi³ je we wszystkie sfery codziennego ¿ycia. Na-
rzuci³ On (pokój i b³ogos³awieñstwo Allaha niech bêd¹
z Nim) moralnoœæ i duchowoœæ ekonomi, sprawom spo³ecz-
nym i politycznym, regu³om pokoju i wojny, ustanawiaj¹c
wy¿szoœæ sprawiedliwego kodeksu moralnego we wszystkich
dziedzinach ¿ycia.

Dlatego zwracam siê z orêdziem do islamu, jedynej religii,
której pierwotny charakter do dnia dzisiejszego przetrwa³
nienaruszony, aby trwa³ nadal, trzymaj¹c siê wiernie Kora-
nu. Ten, który powo³a³ Abrahama – ojca ¯ydów i Arabów

183



i który ukaza³ siê Moj¿eszowi w krzaku gorej¹cym powie-
dzia³:

„B³ogos³awiony jest Ten,
który jest w ogniu i który jest wokó³ niego!
Chwa³a niech bêdzie Bogu, Panu œwiatów!

(Dana Mu jest przecie¿ wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi;
Mat. 28,18).
O Moj¿eszu!
ZAPRAWDÊ, JAM JEST BÓG POTÊ¯NY, M¥DRY!”

Powtarzajcie wiêc za mn¹: Chwa³a niech bêdzie Bogu, Pa-
nu œwiatów..., a z pewnoœci¹ nie doznacie zawodu. Trwajcie
na stra¿y od pocz¹tku dopóty, dopóki nie nast¹pi zjednocze-
nie ¯ydów i chrzeœcijan. Amen.

3. ¯ycie straci³ pozornie, zyska³ zmartwychwstaj¹c;
Wszystko znowu odzyska³, wszystko w zamian daj¹c.
Daj¹c wszystko za wszystko odkupi³ istnienie,
Bo przecie¿ zmartwychwstanie, to nowe stworzenie.

Te s³owa zacytowa³ mi Pan (nawiasem mówi¹c napisane
przez mnie) dnia 7.07.1993 r., zwracaj¹c tym sposobem uwa-
gê na objawienie z dnia 17.11.1992 r., kiedy powiedzia³ do
mnie: Zmartwychwstanie, to „umownie” nowe stworzenie
powoduj¹ce przywrócenie do ¿ycia, tego, który ju¿ by³.

S³owa te s¹ nawi¹zaniem do rozdzia³u „TAJEMNICA
TRÓJCY ŒWIÊTEJ” w którym napisa³em, ¿e „zmartwych-
wstanie do przecie¿ nowe stworzenie powoduj¹ce przywróce-
nie do ¿ycia tego, który ju¿ by³”. Zrozumia³em wówczas, ¿e
s³owo „przecie¿” nale¿y zast¹piæ s³owem „umownie”, co te¿
zrobi³em, dlatego sprawê tego objawienia uzna³em za za-
³atwion¹. Tymczasem Pan da³ mi do zrozumienia, ¿e sprawa
tego objawienia wymaga szerszego komentarza.

Wiemy, ¿e dawniej imiê Boga brzmia³o JEST = JAHWE
i chocia¿ Bóg umar³ na krzy¿u, to nigdy nie przesta³ istnieæ,
bo Pismo podaje, ¿e w chwili œmierci „odda³ Ducha” (Jan
19,30) i w tym stanie (w Duchu) poszed³ zwiastowaæ zbawie-
nie nawet duchom zamkniêtym w Otch³ani (I Piotra 3,19).
Tymczasem w Objawieniu œw. Jana czytamy, ¿e Jezus Chry-
stus nazwany jest „pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego” (Obj.
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3,14) i „pierworodnym spoœród umar³ych” (Kol. 1,15; 1,18).
Te wersety Œwiadkowie JEHOWY wykorzystuj¹ w swojej
nauce twierdz¹c, ¿e Chrystus jest stworzony, a przez to nie
jest równy Bogu Ojcu.

W tym miejscu nasuwa siê pytanie: Dlaczego Chrystus
nazwany jest pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego? – OdpowiedŸ
jest bardzo prosta. Wiemy bowiem, ¿e Bóg wspó³dzia³a we
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga mi³uj¹, to jest
z tymi, którzy wed³ug Jego postanowienia s¹ powo³anymi.
Albowiem tych, których przedtem zna³ przeznaczy³ na to,
aby siê stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a Syn ¿eby by³
pierworodnym spoœród wielu braci (Rzym. 8,29).

Nie bêdê ponownie przytacza³ prawdy opisanej w punkcie
„ZRODZENI”  I  „STWORZENI”,  bo  wszystko  ju¿  wyja-
œni³em dostatecznie jasno. Przytoczê jedynie s³owa œw. Paw-
³a, który napisa³: Wiemy przecie¿, ¿e ca³e stworzenie jêczy
i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sa-
mi, którzy ju¿ posiadamy pierwsze dary (t³umaczenie do-
s³owne – „pierwociny”) ducha i my równie¿ ca³¹ istot¹ swoj¹
wzdychamy, oczekuj¹c odkupienia naszego cia³a (Rzym.
8,22).

W wersecie tym œw. Pawe³ wyraŸnie mówi o „zrodzo-
nych”, którzy ju¿ posiadaj¹ „pierwociny” ducha i o „stwo-
rzonych”, którzy takich „pierwocin” jeszcze nie posiadaj¹.

„Pierwociny”, czyli zacz¹tek ducha „zrodzonych”, dosko-
nali siê najlepiej w s³aboœciach, w miarê up³ywu lat naszego
¿ycia, aby w chwili œmierci stanowiæ konkretn¹ istotê du-
chow¹. Wracamy w ten sposób poprzez „pierwociny” do
pierwotnego stanu duchowego, wprawdzie nowego, lecz tego
samego stworzenia. Tak¿e „stworzeni” ale jeszcze bez „pier-
wocin” ducha, w miarê up³ywu lat ich ¿ycia doskonal¹ siê,
aby podobnie, jak „zrodzeni”, w chwili œmierci stanowiæ
równie¿ konkretn¹ istotê duchow¹, ale nie maj¹c¹ jeszcze
pierwowzoru.

Bóg powiada: Kogo mi³ujê, tego karcê i smagam... Jak¿e
jednoznacznie nawi¹zuje do tego maksyma wypowiadana
czêsto przez katolików, w chwili doœwiadczenia ¿yciowego
w s³owach: Musisz mnie, Panie Bo¿e bardzo mi³owaæ, skoro
tyle zsy³asz mi cierpienia!... Jest to prawda, bo przecie¿
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w s³aboœci siê moc doskonali i jak pisa³ œw. Pawe³: Nie bêdê
siê niczym szczyci³, jak tylko krzy¿em Pañskim, dziêki któ-
remu œwiat jest dla mnie ukrzy¿owany, a ja dla œwiata.

Ale wracaj¹c do „pierwocin”, czyli zacz¹tku ducha, który
mia³ tak¿e Pan Jezus jako „zrodzony”, to nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e nie wczeœniej, lecz dopiero po zmartwychwstaniu
Pismo nazywa Go „pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego” i, co za
tym idzie „pierworodnym spoœród umar³ych”, pomimo, ¿e
nigdy nie przesta³ istnieæ. Pochodzenie Jego przecie¿ od pra-
wieków, od dni wiecznoœci (Mich. 5,1). Pan Jezus by³, bo
przecie¿ w Nim zamieszka³a cieleœnie ca³a pe³nia Boskoœci;
jest, bo przecie¿ zmartwychwsta³ jako pierwszy, wracaj¹c
wprawdzie do nowego, lecz tego samego stanu Duchowego,
a zatem bêdzie. St¹d okreœlenie: „pocz¹tek stworzenia Bo¿e-
go”. Po Jezusie Chrystusie zmartwychwstaniemy my wszy-
scy; ka¿dy w swojej kolejnoœci, aby tak samo, jak Pan stano-
wiæ wprawdzie nowe, lecz „umownie” to samo stworzenie.
Resztê uzupe³ni¹ „stworzeni”, którzy s¹ absolutnie nowymi
istotami, nie maj¹cymi udzia³u w uprzednim bycie. W ten
sposób wszystko wróci do pierwotnego Absolutu, w którym
Pan Jezus we wszystkim bêdzie pierwszy.

Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stwo-
rzeniem. To, co dawne minê³o, a oto wszystko sta³o siê nowe
(II Kor. 5,17), bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrze-
zanie, tylko nowe stworzenie (Gal. 6,15). Jest to bowiem
przysposobieniem œwiêtych do wykonania pos³ugi, celem
budowania Cia³a Chrystusowego, a¿ dojdziemy wszyscy ra-
zem do jednoœci wiary i pe³nego poznania Syna Bo¿ego, do
cz³owieka doskona³ego, do miary wielkoœci wed³ug Pe³ni
Chrystusa (Efez. 4,12).

ZbudŸ siê, o œpi¹cy
i powstañ z martwych,
a zajaœnieje ci Chrystus.

Przeto niech ka¿dy cz³owiek wolê Boga czuje i zrozumie
istotê nowego stworzenia:

„To wasz Dzieñ, który wam zosta³ obiecany!”
Tego Dnia My zwiniemy Niebo
tak, jak siê zwija zwoje ksiêgi.
I tak, jak zaczêliœmy pierwsze stworzenie,
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My je powtórzymy
– wed³ug Naszej obietnicy.
Zaprawdê, My tego dokonamy!
I napisaliœmy ju¿ w Psalmach,
po napomnieniu:
„Moi s³udzy sprawiedliwi
odziedzicz¹ Ziemiê” (XXI,104).

Oto wszystko nowym czyniê...Dlatego Jan aposto³ w Obja-
wieniu widzia³ Nowe Niebo i Now¹ Ziemiê, albowiem
pierwsze Niebo i pierwsza Ziemia przeminê³y...(Obj. 21,1).

4. Dnia 19.07.1993 r. mia³em objawienie, w którym Chrystus
powiedzia³ do mnie: Mo¿esz ju¿ iœæ, bo treœæ jest ju¿ pe³na,
tym bardziej, ¿e sprawa ma wyjœæ z Krakowa. Spyta³em wów-
czas Pana: A co z krzy¿em, wszak prawda ma dwa oblicza? –
A Pan na to: Ju¿ ciê rozgrzeszy³em, objawiaj¹c to siostrze
Faustynie. Nie zadaj Mi ob³udniku takich pytañ, bo sam do-
brze wiesz, o co chodzi!

Skoro dobrze wiem, o co chodzi, wiêc jeszcze pozosta³o
tylko wyjaœnienie tej prawdy, która ma przecie¿ dwa oblicza:
pierwsze, które ju¿ wynika z treœci MESJAÑSKICH WER-
SETÓW i drugie, które niniejszym wyjaœniam. Bóg JA-
HWE, przed oddaniem tronu Boga Wszechmog¹cego Mi-
cha³owi, kolejnoœæ maj¹cych nast¹piæ wydarzeñ, spisa³
w Ksiêdze (Obj. 5,1), któr¹ zapieczêtowa³ siedmioma pieczê-
ciami. Potem wypowiedzia³ do Micha³a nastêpuj¹ce s³owa:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem pod stopy Twoje...

Wrêczaj¹c Mu zapieczêtowan¹ Ksiêgê, doda³: Panuj wœród
nieprzyjació³ swoich!... Powiedzia³: wœród nieprzyjació³...,
poniewa¿ szatan by³ jeszcze w Niebie i jemu poddana by³a
wszelka w³adza nad œwiatem (£uk. 4,6). Zgodnie z zapowie-
dzi¹ Bóg Prawdziwy musia³ zwyciê¿yæ szatana, jako
cz³owiek, bo przecie¿ „ber³o mocy Twojej (Micha³a) poœle
JAHWE z Syjonu”... co mia³o byæ pretekstem do wydania
szatanowi wojny i wyrzuceniem go z Nieba.

Wyrzucenie szatana z Nieba powinno zatem nast¹piæ do-
piero po licznych kuszeniach Jezusa ze strony szatana, zwy-
ciê¿eniu go przez Pana na krzy¿u, zmartwychwstaniu
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i wniebowst¹pieniu. Dlatego wyrzucenie szatana z Nieba
wed³ug Objawienia œw. Jana mia³o nast¹piæ dopiero wtedy,
gdy Niewiasta obleczona w S³oñce i Ksiê¿yc porodzi³a Syna
– Mê¿czyznê i gdy Jej Dzieciê porwane zosta³o do Boga i do
Jego tronu (Obj. 12,5). Tymi s³owami wyjaœniona jest skró-
towo tajemnica wniebowst¹pienia Mesjasza, bez opisu dzie-
jów Jego ¿ycia jako doros³ego mê¿czyzny. Dlatego dopiero
wtedy, gdy Dzieciê zosta³o porwane do Boga i do Jego tronu,
nast¹piæ mia³a walka; Micha³ i anio³owie Jego mieli przecie¿
walczyæ ze smokiem (Obj. 12,5).

Œwiadkowie JEHOWY, id¹c tokiem powy¿szego rozumo-
wania, fakt wyrzucenia szatana z Nieba umiejscawiaj¹ dopie-
ro w roku 1914, bo wed³ug ich rozumowania Objawienie mó-
wi o wydarzeniach maj¹cych nast¹piæ dopiero w przysz³oœci.
Zatem chwila, od której nale¿a³o odmierzaæ czas maj¹cych
nast¹piæ wydarzeñ, powinna byæ chwil¹ wniebowst¹pienia
Pañskiego (Obj. 5,1).

Nie wziêto tu jednak pod uwagê tego, ¿e Objawienie zo-
sta³o spisane du¿o wczeœniej, lecz jedynie to, ¿e prawda
w nim opisana powinna siê wype³niæ, potwierdzaj¹c w ten
sposób wiarygodnoœæ tego¿ Objawienia.

Tymczasem w Ewangelii œw. £ukasza (10,18) i œw. Jana
czytamy, ¿e szatan zosta³ wyrzucony z Nieba jeszcze przed
ukrzy¿owaniem Pana Jezusa. Kiedy Pan triumfalnie wje¿-
d¿a³ do Jerozolimy, wyraŸnie powiedzia³: Teraz odbywa siê
s¹d nad tym œwiatem, teraz w³adca tego œwiata zostanie precz
wyrzucony (Jan 12,31). A kiedy siê ¿egna³ z uczniami po
Ostatniej Wieczerzy, poinformowa³ ich, ¿e w³adca tego œwia-
ta ju¿ zosta³ os¹dzony (Jan 16,11). Bóg bowiem nie oszczê-
dzi³ anio³ów, którzy zgrzeszyli, lecz str¹ciwszy do Otch³ani
umieœci³ ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na
s¹d (II Piotra 2,4). Str¹cenie szatana i jego anio³ów potwier-
dza tak¿e Juda aposto³, s³owami: Pragnê zaœ, ¿ebyœcie przy-
pomnieli sobie, choæ raz na zawsze wszystko ju¿ wiecie, ¿e
Pan wprawdzie wybawi³ naród z Egiptu (Sêdz. 2,1; Dz. Ap.
7,36), ale nastêpnie wytraci³ tych, którzy nie uwierzyli.
Anio³ów zaœ, tych, którzy nie zachowali swojej godnoœci, ale
opuœcili w³asne mieszkanie, spêtanych wiekuistymi wiêza-
mi, trzyma w ciemnoœciach na s¹d wielkiego dnia (Judy 1,5).
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Co by³o powodem str¹cenia anio³ów, którzy zgrzeszyli,
a wraz z nimi szatana, przed ustalonym czasem? Otó¿ szatan
nie osi¹gn¹wszy celu po kuszeniu Pana Jezusa zrozumia³, ¿e
zostanie przez Niego pokonany tak¿e na krzy¿u, a wtedy
„ber³o mocy Twojej (Micha³a) poœle JAHWE z Syjonu”.
Wiedz¹c o tym decyduje siê na desperacki czyn, atakuje
pierwszy, wywo³uj¹c wojnê w której liczy³ na zwyciêstwo.
Lecz nie przemóg³ i nie by³o ju¿ dla niego miejsca w Niebie;
zosta³ bowiem pokonany.

Przyczyni³ siê jednak do tego, ¿e niektóre maj¹ce nast¹piæ
wydarzenia, zapisane w zapieczêtowanej Ksiêdze, nie mia³y
siê nigdy spe³niæ. Tak¿e Pan Jezus, wiedz¹c o wyrzuceniu
szatana z Nieba, zdaje sobie sprawê z tego, ¿e oficjalnie poko-
naæ go nie mo¿e, bo zosta³ on ju¿ pokonany. Œmieræ krzy-
¿owa jest dla Niego bezsensowna, dlatego przybywszy na Gó-
rê Oliwn¹ upad³ na kolana i modli³ siê tymi s³owami: Ojcze,
je¿eli chcesz zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech siê stanie.

Ten Chrystus, który trzykrotnie zapowiada swoj¹ œmieræ,
który s³owami: IdŸ precz ode Mnie szatanie, bo nie myœlisz
o tym, co Boskie, lecz o tym co ludzkie (Mar. 8,33)... gromi
œw. Piotra, gdy on zacz¹³ go napominaæ: Ten Chrystus zmie-
nia siê nie do poznania. A pogr¹¿ony w udrêce jeszcze usil-
niej siê modli³, a Jego pot by³ jak gêste krople krwi s¹cz¹ce
siê na Ziemiê (£uk. 22,42).

Czy jest to oznak¹ tchórzostwa i braku woli walki ze stro-
ny Chrystusa? Przenigdy!... Zdaje sobie bowiem Pan sprawê
z tego, ¿e Ten, który jest po „Jego prawicy” zyskuje wszystko,
a On mo¿e straciæ. Dlatego tak bardzo pragnie byæ teraz
wys³uchany, wiêc apeluje do rozs¹dku Tego, który mo¿e Go
od œmierci wybawiæ. Apeluje w imiê niczym nieska¿onej
mi³oœci, bo przecie¿ On – Bóg Prawdziwy tak bardzo Mu za-
ufa³. Chocia¿ boi siê cierpienia nie ucieka, lecz pomimo tego
mówi: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech siê stanie.
Mówi tak, bo dobrze wie, ¿e Ten, który rozpocz¹³ swoje
dzie³o doprowadzi je do koñca, wiêc idzie ku przeznaczeniu,
którym jest œmieræ krzy¿owa. Musi to zrobiæ, aby pokonaæ
dos³ownie wszystkich. Wie, ¿e tylko dziêki swej uleg³oœci zo-
stanie wys³uchany, bo je¿eli On nie odejdzie, Pocieszyciel
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nigdy nie przyjdzie (Jan 16,7). Dlatego Pan, chocia¿ by³
w postaci Bo¿ej, nie upiera³ siê zach³annie przy tym, aby
byæ równym Bogu, lecz wypar³ siê samego siebie, przyj¹³ po-
staæ s³ugi i sta³ siê podobny ludziom, a w zewnêtrznym prze-
jawie uznany za cz³owieka, uni¿y³ samego siebie i by³ po-
s³uszny a¿ do œmierci i to do œmierci krzy¿owej (Filip. 2,5).

A kiedy zosta³ przybity do krzy¿a, z pewnoœci¹ godzien
by³ wspó³czucia, tymczasem ci, którzy przechodzili obok
jeszcze Go przeklinali, potrz¹sali g³owami mówi¹c: Ej Ty,
który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudujesz,
zejdŸ z krzy¿a i wybaw samego siebie (Mar. 15,29).

Wisz¹c na krzy¿u, s³yszy jeszcze coœ potworniejszego,
a mianowicie, szydercze s³owa wypowiedziane z ust uczo-
nych w Piœmie: Zaufa³ Bogu? Niech On teraz Go wybawi,
skoro Go mi³uje (Mat. 27,43).

Zaufa³ Bogu! Tak, zaufa³!... Jak¿e ³atwo byæ teraz w rozpa-
czy, gdy cierpienie jest ponad miarê, bo oprócz bólu jest nim
tak¿e zw¹tpienie.

Rozpycz wg Koœcio³a jest stanem grzesznym, bowiem Ko-
œció³ naucza: Przypuszczaæ u Jezusa „rozpacz” (nawet ujêt¹
w cudzys³owie) zgo³a siê nie godzi zarówno ze wzglêdów do-
gmatycznych – gdy¿ stan „rozpaczy” jest grzeszny – jak
i z racji egzegetycznych. W Ewangelii Janowej (na wielu jej
miejscach) wynika zupe³na zgodnoœæ ziemskiej woli Jezusa
z tym, co ¿ywi Jego Ojciec.

Prostujê: W ¿adnej z trzech Ewangelii nie jest napisane,
tylko w ewangelii œw. Jana jest napisane: Wykona³o siê...,
lecz wrêcz przeciwnie: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie
opuœci³?! I tak naprawdê by³o, bo Ewangelie synoptyczne
opisuj¹ to, co siê wydarzy³o w ¿yciu Pana na Ziemi. Nato-
miast s³owa: Wykona³o siê..., stwierdzaj¹ prawdê odebran¹
przez Jezusa nie z ¿ycia ziemskiego, ale stwierdzaj¹ prawdê
odebran¹ przez pana Jezusa bêd¹cego ju¿ w Niebie, a to jest
zasadnicz¹ ró¿nic¹. Dlatego widzimy tak wielkie rozbie¿no-
œci miêdzy Ewangeliami synoptycznymi, a Ewangeli¹ wg œw.
Jana, któr¹ – dla rozró¿nienia – mo¿na nazwaæ Ewangeli¹
teologiczn¹, bo wi¹¿e prawdy Starego i Nowego Testamentu
w jedn¹, logiczn¹ ca³oœæ, wyjaœniaj¹c proroctwo: Wtedy
spojrz¹ na Mnie, którego przebodli... Gdyby zupe³na zgod-
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noœæ ziemskiej woli Jezusa z tym, co ¿ywi Jego Ojciec by³a
prawd¹, to Pan Jezus nie móg³by odpowiedzieæ Filipowi:
Kto Mnie widzia³, widzia³ Ojca... Tak wiêc Pan Jezus
zw¹tpi³, a zw¹tpiæ znaczy: straciæ nadziejê, a wiêc popaœæ
w „rozpacz”. Jest to forma najstraszliwszego bólu, spoœród
bólu fizycznego. Ból ten mo¿na okreœliæ, jako „ból psychicz-
ny”, a wiêc ból beznadziei. Wielokrotnie ludzie cierpi¹cy ból
fizyczny nie ulegali „beznadziei”, lecz walczyli z nim, czêsto
zwyciê¿aj¹c. Natomiast ci, którzy cierpieli „ból psychiczny”
zawsze siê za³amywali, przegrywaj¹c bowiem: Przegrywaj¹c
– zwyciê¿a si³a prawdy œwiêtej..., po interwencji Boga.
Mniejsze stadia „bólu psychicznego” mieli prorocy, a w tym
przypadku najwyraziœciej prorok Jeremiasz, który nawet
przeklina³: Niech bêdzie przeklêty dzieñ, w którym siê uro-
dzi³em! Dzieñ w którym porodzi³a mnie matka, niech nie
bêdzie b³ogos³awiony! Niech bêdzie przeklêty cz³owiek, któ-
ry powiadomi³ ojca mojego: Urodzi³ ci siê ch³opiec (...) Nie
zabi³ mnie bowiem w ³onie mojej matki (...). Po co wy-
szed³em z ³ona matki? Czy ¿eby ogl¹daæ nêdzê i utrapienie
i dokonaæ dni moich wœród hañby? (Jerem. 20,14). Gdy inni
przeklinali i z³orzeczyli, to Chrystus pokorny do samego
koñca wypowiedzia³ jedynie: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ
Mnie opuœci³?! Równie¿ i ja zg³êbi³em po czêœci ten „ból
psychiczny”, wyra¿aj¹c go form¹ chamstwa i ordynarnoœci
w potwornej niemocy i upodleniu. Bynajmniej nie narze-
kam, bo jak¿e w przeciwnym przypadku móg³bym zrozu-
mieæ Chrystusa. Tak mówi JAHWE, Odkupiciel Izraela, je-
go œwiêty do Tego, który jest wzgardzony przez ludzi, któ-
rym brzydzi siê ka¿dy naród (Izaj. 49,7).

Tak wiêc Chrystus zw¹tpi³ w straszliwej bezsilnoœci na
krzy¿u, bo nie chodzi³o tu o Boga Ojca, ale o Tego, który by³
Chrystusowi „za Ojca”, którego nazwano tylko Ojcem.

Dlatego, gdy wie, ¿e œmieræ ju¿ nadchodzi wydobywa
z siebie ostatnie, gorzkie s³owa: Eli, Eli, lema sabachthani? –
To znaczy: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? (Mat.
27,46). Po chwili raz jeszcze zawo³a³ donoœnym g³osem i sko-
na³.

Nie bêdê teraz opisywa³ tego, co sta³o siê potem, bo wszy-
scy s³yszeli o zmartwychwstaniu Pana i Jego chwalebnym
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wniebowst¹pieniu. Rozbroi³ przecie¿ wszystkie nadziemskie
W³adze i Zwierzchnoœci i wystawi³ je na widowisko (Kol.
2,15).

„Rozbroi³”... g³ównie dlatego, ¿e zosta³ opuszczony, co
mimo wszystko sta³o siê wbrew Jego woli, bo przecie¿ nie
wys³uchano Jego proœby. Dopiero potem Bóg wielce Go wy-
wy¿szy³ i obdarzy³ imieniem, które jest ponad wszelkie imiê.

Z tego powodu, ¿e Pan mimo wszystko zosta³ opuszczony,
wbrew Jego woli, zadawa³em wielu osobom pytanie: Jaki
Chrystus bardziej do ciebie przemawia: ukrzy¿owany, czy
nieukrzy¿owany? Wszyscy odpowiadali jednog³oœnie:
Ukrzy¿owany!... Jedna z osób powiedzia³a wprost: Nie-
ukrzy¿owany Chrystus w ogóle by do mnie nie przemówi³!

Niektórzy z nich, po us³yszeniu prawdy g³oszonej przeze
mnie zmieniali zdanie i mówili: Jednak bardziej do mnie
przemawia Chrystus nieukrzy¿owany, poniewa¿ taka strasz-
na ofiara by³a niepotrzebna i Ten, który móg³ Go od œmierci
wybawiæ, powinien spe³niæ Jego proœbê, bo Pismo mówi:
mi³osierdzia chcê, a nie ofiary.

Wówczas odpowiada³em: Przecie¿ Pan Jezus wyraŸnie po-
wiedzia³: Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo i Proro-
ków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ. Zaprawdê powia-
dam wam: Dopóki Niebo i Ziemia nie przemin¹, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszyst-
ko spe³ni. Ktokolwiek wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ,
choæby najmniejszych i uczy³by tak ludzi, ten bêdzie naj-
mniejszy w Królestwie Niebieskim. Ale kto je wype³nia
i uczy wype³niaæ, ten bêdzie wielkim w Królestwie Niebie-
skim (Mat. 5,17).

Przecie¿ Chrystus móg³ ratowaæ siê ucieczk¹... dlatego po-
nownie zadawa³em pytanie: Jaki wiêc bardziej do ciebie
przemawia Chrystus? – Ten, który by uciek³, czy Ten, który
wype³ni³ Pismo? Wówczas ludzie ci odpowiadali: Oczywiœ-
cie, ¿e Ten Chrystus, który wype³ni³ Pismo i da³ przyk³ad,
jak je nale¿y wype³niaæ. Mia³y siê w ten sposób wype³niæ
s³owa napisane w Objawieniu œw. Jana, a mianowicie: Oni
(Micha³ i anio³owie) zwyciê¿yli go (szatana) przez krew Ba-
ranka i dziêki s³owu swego œwiadectwa, bo nie umi³owali
dusz swoich tak, by je raczej obraæ ni¿ œmieræ (skoro wiado-
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mo, ¿e tym, który mia³ w³adzê nad œmierci¹ by³ szatan). Dla-
tego radujcie siê niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie,
lecz biada morzu i Ziemi, bo zst¹pi³ do was diabe³ pa³aj¹cy
wielkim gniewem, bo wie, i¿ czasu ma niewiele (Obj. 12,11).

Ale tak, przez szatana siê nie sta³o i to jest moim uspra-
wiedliwieniem œmierci Pana na krzy¿u. Ponadto wype³ni³o
siê Pismo: Wtedy spojrz¹ na Mnie, którego przebodli.

Siostra Faustyna, spoœród mnóstwa objawieñ doznanych
od Pana Jezusa, dozna³a i to, które wypowiedzia³a nastê-
puj¹cymi s³owami: Wielk¹ mam czeœæ dla œwiêtego Micha³a
Archanio³a, on nie mia³ przyk³adu w pe³nieniu woli Bo¿ej,
a jednak spe³ni³ wiernie ¿yczenie Bo¿e (Dzienniczek II,
667). Bo co jest niemo¿liwe do przyjêcia u cz³owieka, mo¿-
liwe jest u Boga.

5. Dnia 13.08.1993 r. Pan powiedzia³ do mnie: Twoim orê-
¿em jest miecz ognisty, a nie jêzyk i pióro! Zaskoczy³y mnie
te s³owa, dlatego po namyœle odpowiedzia³em: Dobrze Pa-
nie, ¿e mówisz mi to dopiero teraz. Tym sposobem Pan da³
mi do zrozumienia, ¿e redakcja MESJAÑSKICH WERSE-
TÓW dopiero teraz, a nie – jak napisa³em – w lipcu 1989 r.,
jest ju¿ ostatecznie zakoñczona. Nie œwiadczy to jednak
o tym, ¿e niniejszy rozdzia³ koñczy siê na objawieniu nr 5.
Je¿eli Pan jeszcze coœ mi objawi, w postaci jakiegoœ polece-
nia, dopiszê go do tego rozdzia³u.

6. Dnia 4.11.1993 roku w widzeniu ukazane mi zosta³o wiel-
kie zwierciad³o, przed którym rozwiniêty by³ Zwój. Gdy
spojrza³em na Zwój widzia³em, ¿e by³ ca³kowicie zapisany;
gdy spojrza³em na zwierciad³o widzia³em odbite nie wszyst-
kie, lecz tylko niektóre wersety Zwoju, dlatego miêdzy odbi-
tymi wersetami by³y miejsca puste. Gdy podczas czytania
natkn¹³em siê na miejsca puste, wówczas dziwi³o mnie to
zjawisko. Po chwili domyœli³em siê, ¿e wersety odbite s¹ wer-
setami ze Starego Testamentu na które powo³uje siê Nowy
Testament. Te wersety na które Nowy Testament siê nie po-
wo³uje, nie mog³y byæ odbite w zwierciadle. To wszystko
uœwiadomi³o mnie, ¿e mam odnaleŸæ wersety ze Starego Te-
stamentu, na które powo³uje siê Nowy Testament, a nastêp-
nie spisaæ je i porównaæ, ale ju¿ bez mojego komentarza.
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a) Prawo nadane zosta³o przez anio³ów, a w szczególnoœci
przez Poœrednika, który w stosunku do ¯ydów i Arabów
móg³ tytu³owaæ siê Bogiem, lub Panem:

– Wys³aniec Boga znalaz³ Hagar na pustyni u Ÿród³a przy
drodze wiod¹cej do Sur i zapyta³: Hagar, niewolnico Saraj,
sk¹d przychodzisz i dok¹d idziesz? Ona odpowiedzia³a:
Uciek³am od mojej pani, Saraj. Wtedy Anio³ Pañski rzek³ do
niej: Wróæ do swojej pani i pokornie poddaj siê pod jej
w³adzê. Po czym Anio³ Pañski oznajmi³: Rozmno¿ê twoje
potomstwo tak bardzo, ¿e nie bêdzie go mo¿na policzyæ.
I mówi³: Jesteœ brzemienna i urodzisz syna, któremu nadasz
imiê Izmael, bo s³ysza³ Pan, gdy by³aœ upokorzona. A bêdzie
to cz³owiek dziki jak onager, bêdzie on walczy³ przeciwko
wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Bêdzie on utrapie-
niem swych pobratymców. Hagar nazwa³a Pana przema-
wiaj¹cego do niej: Tyœ Bóg Widzialny, bo mówi³a: Wszak tu
widzia³am Widz¹cego mnie, a jestem ¿ywa (Rodz. 16,7).

– Pan, Bóg Niebios, który mnie (Abrahama) wywiód³ z do-
mu mego i z mego rodzinnego kraju, który mi uroczyœcie
obieca³: Potomstwu twemu dam ten kraj, On poœle Anio³a
przed tob¹ (s³ug¹ Abrahama); znajdziesz tam (w kraju ro-
dzinnym Abrahama), ¿onê dla syna mego Izaaka (Rodz. 24,7)

– I zaraz pierwszej nocy ukaza³ siê Izaakowi Pan i rzek³:
Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lêkaj siê, bo ja
bêdê z tob¹ (Rodz. 26,24).

– Kiedy Jakub wyszed³ z Beer-Szeby wêdrowa³ do Chara-
nu, trafi³ na jakieœ miejsce i tam zatrzyma³ siê na nocleg,
gdy¿ s³oñce ju¿ zasz³o. Wzi¹³ wiêc z tego miejsca kamieñ
i po³o¿y³ go sobie pod g³owê, uk³adaj¹c siê do snu na tym
miejscu. We œnie ujrza³ drabinê opart¹ na ziemi, siêgaj¹c¹
swym wierzcho³kiem nieba, oraz anio³ów Bo¿ych, którzy
wchodzili w górê i schodzili na dó³. A oto Pan sta³ na szczy-
cie i mówi³: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Izaaka. Ziemiê
na której le¿ysz, oddajê tobie i twemu potomstwu. Jakub
wstawszy wiêc rano, wzi¹³ kamieñ, który po³o¿y³ sobie pod
g³owê, postawi³ go jako stelê i rozla³ na jego wierzchu oliwê.
I da³ temu miejscu nazwê Betel (Rodz. 28,10).

– I wtedy Anio³ Boga wo³a³ na mnie we œnie: Jakubie,
a gdy mu odpowiedzia³em: S³ucham... mówi³: Spójrz i przy-
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patrz siê: wszystkie samce pokrywaj¹ce trzodê s¹ pstre, cêt-
kowate i ³aciate; widzê bowiem, jak Laban z tob¹ postêpuje.
Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaœci³eœ stelê i z³o¿y³eœ mi
œlub (Rodz. 31,11).

– Gdyby Bóg ojca mego, Bóg Abrahama – Ten, którego
z bojaŸni¹ czci Izaak nie wspomaga³ mnie (Jakuba), to pu-
œci³byœ (Laban) mnie z niczym (Rodz. 31,42).

– Powiedzia³ równie¿ Jakub: Bóg przed którym chodzili
przodkowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który troszczy³ siê
o mnie przez ca³e me ¿ycie; Anio³, który mnie broni³ od
wszelkiego z³ego, niechaj pob³ogos³awi tym oto ch³opcom.
Niechaj moje imiê i imiê przodków moich, Abrahama i Iza-
aka w nich trwa, niechaj szeroko rozmno¿¹ siê na Ziemi
(Rodz. 48,15).

– Gdy zaœ Jakub wróci³ i zosta³ sam jeden, ktoœ zmaga³ siê
z nim a¿ do wschodu jutrzenki, a widz¹c, ¿e go nie mo¿e po-
konaæ, dotkn¹³ jego stawu biodrowego i wywichn¹³ Jakubo-
wi ten staw podczas zmagania siê z nim. A wreszcie rzek³:
Puœæ mnie, bo ju¿ wschodzi zorza! Jakub odpowiedzia³: Nie
puszczê ciê dopóki mi nie pob³ogos³awisz. Wtedy go zapyta³:
Jakie masz imiê? A on rzek³: Jakub! Powiedzia³: Odt¹d nie
bêdzie siê zwa³ Jakub, lecz Izrael, bo walczy³eœ z Bogiem
i z ludŸmi i zwyciê¿y³eœ. Potem Jakub rzek³: Powiedz mi,
proszê jakie jest Twe imiê. Ale On odpowiedzia³ : Czemu py-
tasz mnie o imiê? I pob³ogos³awi³ mu na owym miejscu
(Rodz. 32,25).

– JAHWE wiedzie spór z Izraelem, ukarze postêpki Jaku-
ba i odp³aci za jego uczynki. Ju¿ w ³onie matki oszuka³ on
brata, w pe³ni si³ bêd¹c, walczy³ nawet z Bogiem. Walcz¹c
z Anio³em zwyciê¿y³, p³aka³ i b³aga³ Jego o ³askê. Spotka³ Go
w Betel i tam z nim rozmawia³ (Ozeasz 12,3).

– Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba,
ws³awi³ S³ugê swego, Jezusa (Izaj. 52,13; 53,1; Dz. Ap. 4,27),
wy jednak wydaliœcie Go i zaparliœcie siê Go przed Pi³atem,
gdy postanowi³ Go uwolniæ. Zaparliœcie siê Œwiêtego i Spra-
wiedliwego, a wyprosiliœcie u³askawienie dla zabójcy. Zabi-
liœcie Dawcê ¿ycia, ale Bóg Go wskrzesi³ z martwych, czego
my jesteœmy œwiadkami (Dz. Ap. 3,13).
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– Rzekli Mu ¯ydzi: Teraz wiemy, ¿e masz demona. Abra-
ham umar³ i prorocy, a Ty mówisz: Jeœli kto zachowa s³owo
moje, œmierci nie zazna na wieki. Czyœ Ty wiêkszy od ojca
naszego Abrahama, który umar³? Tak¿e prorocy umarli! Za
kogo siê uwa¿asz? Odrzek³ Jezus: Jeœli Ja siebie chwalê,
chwa³a moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o któ-
rym mówicie, ¿e jest Bogiem waszym. I nie poznaliœcie Go,
ale Ja Go znam i gdybym powiedzia³, ¿e Go nie znam,
by³bym podobnym do was k³amc¹. Ale Ja Go znam i s³owo
Jego zachowujê. Abraham, ojciec wasz, cieszy³ siê, ¿e mia³
ogl¹daæ dzieñ mój i ogl¹da³ i radowa³ siê. Wtedy ¯ydzi rzekli
do Niego: Piêædziesiêciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama
widzia³eœ? Odpowiedzia³ im Jezus: Zaprawdê, zaprawdê po-
wiadam wam, pierwej ni¿ Abraham by³, Jam JEST. Wtedy
porwali kamienie, aby rzuciæ na Niego, lecz Jezus ukry³ siê
i wyszed³ ze œwi¹tyni (Jan 8,52).

– Teraz dusza moja (Jezusa) dozna³a lêku i co¿ mam po-
wiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, w³aœnie
dlatego przyszed³em na tê godzinê. Ojcze, ws³aw Twoje imiê!
Wtem rozleg³ siê g³os z Nieba: Ju¿ ws³awi³em i jeszcze
ws³awiê. T³um stoj¹cy to s³ysza³ i mówi³: Zagrzmia³o! Inni
mówili: Anio³ przemówi³ do Niego. Na to rzek³ Jezus: G³os
ten rozleg³ siê nie ze wzglêdu na Mnie, ale ze wzglêdu na was
(Jan 12,27).

– Gdy Moj¿esz pas³ owce swego teœcia, Jetry, kap³ana Ma-
dianitów, zaprowadzi³ owce w g³¹b pustyni i przyszed³ do
Góry Bo¿ej Horeb. Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski
w p³omieniu ognia ze œrodka krzewu (Wyj. 3,1). Nastêpnie
Anio³ Ten powiedzia³: Jestem Bogiem ojca twego; Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba (Wyj. 3,6).

– Pan wasz (¯ydów) mówi³ na Horebie: Ju¿ doœæ waszego
pobytu na tej górze (Pwt. 1,6).

– Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spoœród braci twoich,
podobnego do mnie (Moj¿esza). Jego bêdziesz s³ucha³.
W³aœnie o to prosi³eœ Pana, Boga swego na Horebie, w dniu
zgromadzenia: Niech wiêc nie s³ucham g³osu Pana, Boga
mojego i niech nie widzê tego wielkiego ognia, abym nie
umar³. I odrzek³ Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzê im pro-
roka spoœród ich braci, takiego jak ty i w³o¿ê w Jego usta mo-
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je s³owa, bêdzie im mówi³ wszystko, co rozka¿ê. Jeœli ktoœ
nie bêdzie s³ucha³ moich s³ów, które On wypowie w moim
imieniu, ja od niego za¿¹dam zdania sprawy (Pwt. 18,15).

– Nie myœlcie (¯ydzi), ¿e Ja (Jezus) was bêdê oskar¿a³
przed Ojcem; oskar¿a was Moj¿esz w którym wy z³o¿yliœcie
nadziejê. Gdybyœcie bowiem uwierzyli Moj¿eszowi, wierzyli-
byœcie Mnie. O Mnie bowiem on napisa³. A jeœli jego Pi-
smom nie wierzycie, jak¿e uwierzycie moim s³owom (Jan
5,45).

– Pokutujcie wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy wasze zo-
sta³y zg³adzone, aby nadesz³y od Pana dni och³ody, aby te¿
pos³a³ wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego Nie-
bo musi zatrzymaæ, a¿ do czasu odnowienia Wszechrzeczy,
co od wieków zapowiedzia³ Bóg przez usta swoich œwiêtych
proroków. Powiedzia³ przecie¿ Moj¿esz: Proroka jak ja
wzbudzi ci Pan, Bóg wasz, spoœród braci waszych. S³uchajcie
Go we wszystkim, co wam powie. A ka¿dy, kto nie us³ucha
Tego proroka, zostanie usuniêty z ludu (Dz. Ap. 3,19).

– Kiedy wype³ni¹ siê twoje (Dawida) dni i spoczniesz
obok swych przodków, wtedy wzbudzê po tobie potomka
twojego, który wyjdzie z twego ³ona i utwierdzê Jego Króle-
stwo. On zbuduje dom imieniu Memu, a Ja utwierdzê tron
Jego królestwa na wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie Mi
za Syna (II Sam. 7,12).

– S³uchajcie Izraelici i wy, którzy boicie siê Boga! Bóg te-
go ludu Izraelskiego wybra³ ojców naszych i wywy¿szy³ lud
na obczyŸnie w ziemi Egipskiej i wyprowadzi³ go z niej moc-
nym ramieniem. Mniej wiêcej przez czterdzieœci lat znosi³
cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytêpiwszy siedem
szczepów (Joz. 3,10) w ziemi Kanaan odda³ im ziemiê w ich
dziedzictwo, mniej wiêcej po czterystu piêædziesiêciu latach.
I potem da³ im sêdziów, a¿ do proroka Samuela. PóŸniej
za¿¹dali króla i da³ im Bóg na lat czterdzieœci Saula, syna Ki-
sza z plemienia Beniamina. A gdy zaœ jego odrzuci³, powo³a³
Dawida na ich króla, o którym te¿ da³ œwiadectwo
w s³owach: Znalaz³em Dawida, Syna Jessego, cz³owieka po
mojej myœli, który we wszystkim wykona moj¹ wolê. Z jego
to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadzi³ Bóg
Izraelowi Zbawiciela Jezusa (Dz. Ap. 13,16).
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– To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadzi³em Izraelitów
z Egiptu i wyzwoli³em was z rêki wszystkich królestw, które
was ciemiê¿y³y (I Sam. 10,17).

– Anio³ Pana zst¹pi³ z Gilgal do Bochim i rzek³: Wy-
wiod³em was z Egiptu i zaprowadzi³em was do ziemi, któr¹
przysi¹g³em daæ waszym przodkom (Sêdz. 2,1).

– Po czterdziestu latach ukaza³ siê Moj¿eszowi na pustyni
Góry Synaj Anio³ Pañski w p³omieniu ognistego krzaka. Zo-
baczywszy go Moj¿esz podziwia³ ten widok, lecz kiedy pod-
szed³ bli¿ej, aby siê przyjrzeæ rozleg³ siê g³os Pana: Jam jest
Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba.
Przerazi³ siê Moj¿esz i nie œmia³ patrzeæ. Pan powiedzia³ do
niego: Zdejm sanda³y z nóg, bo miejsce na którym stoisz jest
ziemi¹ œwiêt¹. D³ugo napatrzy³em siê na ucisk ludu mojego
w Egipcie i wys³ucha³em jego narzekañ i zst¹pi³em, aby ich
wyzwoliæ. PrzyjdŸ, poœlê ciê teraz do Egiptu. Tego w³aœnie
Moj¿esza, którego zaparli siê mówi¹c: Któ¿ ciebie ustanowi³
panem i sêdzi¹? – tego w³aœnie Bóg wys³a³ jako wodza i wy-
bawcê za poœrednictwem Anio³a, który mu siê ukaza³ w krza-
ku. Anio³ wyprowadzi³ ich, czyni¹c znaki i cuda w ziemi
Egipskiej, nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez czter-
dzieœci lat. Ten w³aœnie Moj¿esz powiedzia³ do potomków
Izraela: Proroka jak ja wzbudzi ci Bóg spoœród braci wa-
szych. On to w spo³ecznoœci na pustyni poœredniczy³ miêdzy
Anio³em, który mówi³ na górze Synaj, a naszymi ojcami. On
otrzyma³ s³owa ¿ycia, aby nam je przekazaæ (Dz. Ap. 7,30).

– Jeœli bowiem objawiona przez anio³ów mowa by³a moc-
na, a wszelkie przekroczenie i niepos³uszeñstwo otrzyma³o
s³uszn¹ zap³atê, to jak¿e my unikniemy kary, jeœli nie bêdzie-
my siê troszczyæ o tak wielkie zbawienie. By³o ono g³oszone
na pocz¹tku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, któ-
rzy je s³yszeli (Hebr. 2,2).

– Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zaw-
sze sprzeciwialiœcie siê Duchowi Œwiêtemu, jak ojcowie wasi,
tak i wy! Którego¿ z proroków nie przeœladowali ojcowie wa-
si? Pozabijali te¿ tych, którzy przepowiedzieli przyjœcie
Sprawiedliwego, którego wy teraz staliœcie siê zdrajcami
i mordercami, wy, którzy otrzymaliœcie Prawo, jak wam go
dali anio³owie, a nie przestrzegaliœcie go (Dz. Ap. 7,51).
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– Na có¿ wiêc Prawo? Zosta³o ono dodane ze wzglêdu na
wykroczenia, a¿ do przyjœcia Potomka, któremu udzielono
obietnicy; przekazane zosta³o przez anio³ów; podane przez
Poœrednika. Poœrednik jednak nie jest z jednego, a Bóg
w³aœnie jest sam Jeden. A czy mo¿e Prawo to sprzeciwia siê
obietnicom Bo¿ym? ¯adn¹ miar¹! Gdyby mianowicie dane
by³o Prawo maj¹ce moc udzielania ¿ycia, wówczas rzeczy-
wiœcie, usprawiedliwienie p³ynê³o by z Prawa. Lecz Pismo
zamknê³o wszystko pod w³adzê grzechu, aby obietnica do-
sta³a siê na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy
wierz¹ (Gal. 3,19).

b) Wersety zaczerpniête z Ksiêgi Proroków dotycz¹ce Boga
JAHWE, które aposto³owie odnosz¹ do Jezusa Chrystusa,
skoro wiadomo, ¿e w przepowiadaj¹cych prorokach dzia³a³
Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10):

– JAHWE Zastêpów, Jego za Œwiêtego miejcie; On jest
Tym, którego siê lêkaæ macie i który was winien bojaŸni¹
przejmowaæ. On bêdzie Kamieniem obrazy i Ska³¹ potkniê-
cia dla obu domów Izraela, sid³em i pu³apk¹ dla mieszkañ-
ców Izraela. Wielu z nich potknie siê i upadnie i rozbije;
bêd¹ usidleni i w niewolê wziêci (Izaj. 8,13).

– Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja k³adê na Syjonie Ka-
mieñ dobrany, wêgielny, cenny, do fundamentów za³o¿ony.
Kto wierzy, nie potknie siê. I wezmê sobie prawo za miarê,
a sprawiedliwoœæ za pion (Izaj. 28,16).

– Wtedy Piotr pe³en Ducha Œwiêtego rzek³ do nich: Je¿eli
my dzisiaj jesteœmy przes³uchiwani z powodu dobrodziej-
stwa wyœwiadczonego cz³owiekowi choremu, dziêki czemu
zosta³ on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i ca³emu lu-
dowi Izraelskiemu bêdzie wiadomo, ¿e sta³o siê to w imiê Je-
zusa Chrystusa nazareñskiego, które go wy ukrzy¿owaliœcie,
którego Bóg wskrzesi³ z martwych. On jest owym Kamie-
niem odrzuconym przez was buduj¹cych. On sta³ siê Kamie-
niem wêgielnym (Dz. Ap. 4,8).

– Izrael do sprawiedliwoœci nie doszed³ dlatego, ¿e by³o to
nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknêli siê o Kamieñ
obrazy jak napisano: Oto k³adê na Syjonie Kamieñ obrazy
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i Ska³ê zgorszenia, a kto w Niego uwierzy nie zachwieje siê
(Rzym. 9,32).

– Dla was, którzy wierzycie jest On rzecz¹ cenn¹, dla nie-
wierz¹cych zaœ Kamieñ ten, którym wzgardzili budowniczo-
wie pozosta³ Kamieniem wêgielnym, ale te¿ Kamieniem,
o który siê potkn¹ i Ska³¹ zgorszenia. Ci, którzy nie wierz¹
s³owu potykaj¹ siê o Niego, na co te¿ s¹ przeznaczeni (I Pio-
tra 2,7).

– Oto Ja (JAHWE) poœlê Anio³a mego przede Mn¹, który
mi przygotuje drogê przede Mn¹ (Mal. 3,1).

– A ty dzieciê (Jan Chrzciciel) prorokiem Najwy¿szego
zwaæ siê bêdziesz, bo pójdziesz przed Panem (Najwy¿szym)
toruj¹c Mu drogi (£uk. 1,76).

– Gdy oni schodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Ja-
nie: Coœcie przyszli ogl¹daæ na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹
siê na wietrze? Ale coœcie przyszli zobaczyæ? Cz³owieka
w miêkkie szaty odzianego? Oto w domach królewskich s¹
ci, którzy miêkkie szaty nosz¹! Po coœcie wiêc przyszli? Pro-
roka zobaczyæ? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej ni¿ proro-
ka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am
wys³añca mego przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê (Mat.
11,7).

– A ty Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ spoœród ple-
mion Judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie w³ada³
w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku, od dni wieczno-
œci (Mich. 5,1).

– Skoro to us³ysza³ król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a
Jerozolima. Zebra³ wiêc wszystkich arcykap³anów i uczo-
nych ludu i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ Mesjasz?
Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisa³
Prorok: A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteœ zgo³a najlich-
sze spoœród g³ównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie
W³adca, który bêdzie Pasterzem ludu Mego, Izraela (Mat.
2,3).

– W dawnych czasach upokorzy³ Pan krainê Zabulona
i krainê Neftalego, za to w przysz³oœci chwa³¹ okryje drogê do
morza, wiod¹c¹ przez Jordan, krainê pogañsk¹. Naród
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krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³ Œwiat³oœæ wielk¹; nad miesz-
kañcami kraju mroków Œwiat³o zab³ys³o (Izaj. 8,23; 9,1).

– Gdy Jezus us³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê
do Galilei. Opuœci³ jednak Nazaret, przyszed³ i osiad³ w Ka-
farnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza: Ziemia Zabu-
lona i ziemia Neftalego, droga morska, Zajordanie, Galilea
pogan. Lud, który siedzia³ w ciemnoœci ujrza³ Œwiat³o wiel-
kie i mieszkañcom cienistej krainy œmierci Œwiat³o wzesz³o.
Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: Nawracajcie siê, albo-
wiem bliskie jest Królestwo Niebieskie (Mat. 4,12).

– I rzek³ Pan: IdŸ i mów do tego ludu: s³uchajcie pilnie,
lecz bez zrozumienia, patrzajcie uwa¿nie, lecz bez rozezna-
nia! ZatwardŸ serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaœlep jego
oczy, i¿by oczami nie widzieli, ani uszami nie s³yszeli i serce
jego, by nie pojê³o, ¿eby siê nie nawróci³ i nie by³ uzdrowio-
ny (Izaj. 6,9).

– Do przypowieœci otworze me usta,
ujawniê tajemnice zamierzch³ego wieku (Ps. 78,2).

– Przyst¹pili do Niego (Jezusa) uczniowie i zapytali: Dla-
czego w przypowieœciach mówisz do nich? On im odpowie-
dzia³: Wam dano poznaæ tajemnice Królestwa Niebieskiego,
im zaœ nie dano. Bo kto ma, temu bêdzie dodane i nadmiar
mieæ bêdzie; kto zaœ nie ma, temu zabior¹ równie¿ to, co ma.
Dlatego mówiê do nich w przypowieœciach, ¿e otwartymi
oczami nie widz¹ i otwartymi uszami nie s³ysz¹, ani nie ro-
zumiej¹. Tak spe³nia siê na nich przepowiednia Izajasza:
S³uchaæ bêdziecie, a nie zrozumiecie, patrzeæ bêdziecie, a nie
zobaczycie. Bo zatwardzia³o serce tego ludu, ich uszy stê-
pia³y i oczy swe zamknêli, ¿eby oczami nie widzieli, ani
uszami nie s³yszeli, ani sercem nie zrozumieli i nie nawrócili
siê; abym ich nie uzdrowi³ (Mat. 13,10). To wszystko mówi³
Jezus t³umom w przypowieœciach, a bez przypowieœci nic im
nie mówi³. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka:

Otworzê usta w przypowieœciach,
wypowiem rzeczy ukryte od za³o¿enia œwiata (Mat. 13,34).

– Tak mówi JAHWE, wasz Odkupiciel, Œwiêty Izraela: Ze
wzglêdu na was pos³a³em do Babilonu i sprawiê, ¿e opadn¹
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wszystkie zawory wiêzieñ, a Chaldejczycy wybuchn¹ biada-
niem. Ja jestem Pan, wasz Œwiêty, Stworzyciel Izraela, wasz
Król (Izaj. 43,14).

– Tak mówi JAHWE, Król Izraela i Odkupiciel jego, JA-
HWE Zastêpów: Ja jestem Pierwszy i Ja Ostatni i nie ma po-
za Mn¹ Boga (Izaj. 44,6).

– Raduj siê wielce Córo Syjonu, wo³aj radoœnie Córo Jeru-
zalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwyciê-
ski. Pokorny – jedzie na osio³ku, na oœl¹tku, Ÿrebiêciu oœlicy
(Zach. 9,9).

– Gdy siê przybli¿yli do Jerozolimy i przyszli do Betfage
na Górze Oliwnej, wtedy Jezus pos³a³ dwóch uczniów i rzek³
im: IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie
oœlicê uwi¹zan¹ i Ÿrebiê z ni¹. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie
do Mnie! A gdyby wam kto co powiedzia³, powiedzcie: Pan
ich potrzebuje i zaraz je puœci. Sta³o siê to, ¿eby siê wy-
pe³ni³o s³owo Proroka: Powiedzcie Córze Syjoñskiej: Oto
Król twój przychodzi do ciebie, ³agodny, siedz¹cy na
osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy (Mat. 21,1).

– Jezusa zaœ stawiono przed namiestnikiem (Pi³atem). Na-
miestnik zada³ Mu pytanie: Czy Ty jesteœ Królem ¿ydow-
skim? – Jezus odpowiedzia³: Tak, Ja nim jestem (Mat. 27,11).

– Wówczas Pi³at wzi¹³ Jezusa i kaza³ Go ubiczowaæ.
A ¿o³nierze upletli koronê z ciernia, w³o¿yli Mu j¹ na g³owê,
przyodziali Go w p³aszcz purpurowy, a podchodz¹c do Nie-
go, mówili: Witaj Królu ¿ydowski; i wymierzali Mu policz-
ki. A Pi³at wyszed³ znowu na zewn¹trz i rzek³ im: Oto wy-
prowadzam Go do was, abyœcie poznali, ¿e w Nim ¿adnej wi-
ny nie widzê. Wyszed³ wiêc Jezus w koronie cierniowej
i w p³aszczu purpurowym. I rzek³ im Pi³at: Oto cz³owiek!
A gdy Go ujrzeli arcykap³ani i s³udzy, krzyknêli g³oœno:
Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj! Rzek³ do nich Pi³at: WeŸcie Go wy
i ukrzy¿ujcie, ja bowiem winy w Nim nie znajdujê. Odpo-
wiedzieli mu ¯ydzi: My mamy Zakon, a wed³ug Zakonu wi-
nien umrzeæ, bo siê czyni Synem Bo¿ym. A gdy Pi³at
us³ysza³ te s³owa bardzo siê ul¹k³ i wszed³ znowu do zamku,
i rzek³ do Jezusa: Sk¹d jesteœ? Ale Jezus nie da³ mu odpowie-
dzi. Rzek³ wiêc do Niego Pi³at: Ze mn¹ nie chcesz rozma-
wiaæ? Czy nie wiesz, ¿e mam w³adzê wypuœciæ Ciê i mam
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w³adzê ukrzy¿owaæ Ciê? Odpowiedzia³ Jezus: Nie mia³byœ
¿adnej w³adzy nade Mn¹, gdyby ci to nie by³o dane z góry;
dlatego wiêkszy ma grzech ten, który Mnie tobie wyda³.
Odt¹d Pi³at stara³ siê wypuœciæ Go, ale ¯ydzi krzyczeli
g³oœno: Jeœli Tego wypuœcisz nie jesteœ przyjacielem cesarza;
ka¿dy bowiem, który siê królem czyni, sprzeciwia siê cesa-
rzowi. Pi³at tedy, us³yszawszy te s³owa, wyprowadzi³ Jezusa
na zewn¹trz i zasiad³ na krzeœle sêdziowskim, na miejscu
zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A by³ to
dzieñ Przygotowania Paschy, oko³o szóstej godziny i rzek³
do ¯ydów: Oto wasz Król! A oni zawo³ali: Precz, precz,
ukrzy¿uj Go! Rzek³ do nich Pi³at: Króla waszego mam
ukrzy¿owaæ? Odpowiedzieli kap³ani: Nie mamy króla, tylko
cesarza. Wtedy to wyda³ Go im na œmieræ krzy¿ow¹ (Jan
19,1).

– Wypisa³ te¿ Pi³at tytu³ winy i kaza³ go umieœciæ na krzy-
¿u. A by³o napisane: Jezus nazareñski, Król ¿ydowski. Ten
napis czyta³o wielu ¯ydów, bo miejsce, gdzie ukrzy¿owali Je-
zusa by³o blisko miasta. A by³o napisane w jêzyku hebraj-
skim, ³aciñskim i greckim. Arcykap³ani ¿ydowscy mówili do
Pi³ata: Nie pisz: Król ¿ydowski... ale, ¿e On powiedzia³:
Jam jest Król ¿ydowski. Odpar³ Pi³at: co napisa³em, to na-
pisa³em (Jan 19,19).

– O Panie, Bo¿e nasz,
jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej Ziemi!
Tyœ swój Majestat wyniós³ nad Niebiosa.
Sprawi³eœ, ¿e usta dzieci i niemowl¹t oddaj¹ Ci chwa³ê,
na przekór Twym przeciwnikom,
by poskromiæ wroga i Tego, który siê mœci (Ps. 8,1).

– W œwi¹tyni podeszli do Niego niewidomi i uzdrowi³ ich.
Lecz arcykap³ani i uczeni w Piœmie widz¹c cuda, które czy-
ni³ i dzieci wo³aj¹ce w œwi¹tyni: Hosanna Synowi Dawido-
wemu – oburzyli siê i rzekli do Niego: S³yszysz, co one mó-
wi¹? A Jezus im odpowiedzia³: Tak jest! Czy nigdy nie czyta-
liœcie? Z ust niemowl¹t i ss¹cych zgotowa³eœ sobie chwa³ê
(Mat. 21,14).

– Mieczu, podnieœ siê na mego Pasterza, na Mê¿a, towa-
rzysza mego, wyrocznia Pana Zastêpów. Uderzê Pasterza,
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aby siê rozproszy³y owce, bo prawicê moj¹ zwrócê przeciwko
s³abym (Zach. 13,7).

– Wówczas Jezus rzek³ do nich (aposto³ów): Wy wszyscy
zw¹tpicie we Mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzê Paste-
rza, a rozprosz¹ siê owce stada (Mat. 26,31; Mar. 14,27).

– PrzebudŸ siê, przebudŸ! Przyoblecz siê w moc o Ramiê
Pañskie (Micha³). PrzebudŸ siê, jak za dni minionych,
w czasie zamierzch³ych pokoleñ. Czy¿eœ nie Ty poæwiarto-
wa³o Rahaba, przebi³o smoka? Czy¿eœ nie Ty osuszy³o morze,
wody wielkiej Otch³ani; uczyni³o drogê z dna morskiego, by
przejœæ mogli wykupieni? (Wyj. 14,19; Izaj. 51,9; Ps. 89,11).

– Gdzie¿ Ten, który wydoby³ z wody pasterza swej trzody?
Gdzie¿ Ten, który tchn¹³ w jego wnêtrze swego Œwiêtego Du-
cha? Ten, który sprawi³, ¿e sz³o po prawicy Moj¿esza Jego
Ramiê Chwalebne (Ramiê Pañskie) i który rozdzieli³ wody
przed nimi, zyskuj¹c sobie imiê wieczyste, który ich prowa-
dzi³ przez morskie g³êbiny, jak konia na stepie, tak ¿e siê nie
potknêli? Jak byd³u schodz¹cemu na dó³, na nizinê Ducha
Pañskiego, da³ im wypoczynek. Tak prowadzi³eœ Twój lud,
zyskuj¹c sobie imiê chwalebne (Izaj. 63,11).

– Któ¿ uwierzy temu, coœmy us³yszeli? Na kim¿e siê Ra-
miê Pañskie objawi³o? (Izaj. 53,1).

– Chocia¿ jednak uczyni³ On (Jezus) przed nimi (¯ydami)
tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, aby siê spe³ni³o
s³owo proroka Izajasza, który rzek³: Panie, któ¿ uwierzy na-
szemu g³osowi, a Ramiê Pañskie komu zosta³o objawione?
(Jan 12,37).

– Któ¿ uwierzy temu, coœmy us³yszeli? Na kim¿e Ramiê
Pañskie objawi³o siê? On wyrós³ przed nami, jak m³ode
drzewo i jakby korzeñ z wyschniêtej ziemi. Nie mia³ On
wdziêku, ani te¿ blasku, aby na Niego patrzeæ; ani wygl¹du,
by siê nam podoba³. Wzgardzony i odepchniêty przez ludzi,
M¹¿ boleœci, oswojony z cierpieniem jak ktoœ, przed kim siê
twarz zakrywa; wzgardzony tak, i¿ mieliœmy Go za nic. Lecz
On siê obarczy³ naszym cierpieniem, On dŸwiga³ nasze bole-
œci, a myœmy Go za skazañca uznali, ch³ostanego przez Boga
i zdeptanego. Lecz On by³ przebity za nasze grzechy, zdruz-
gotany za nasze winy. Spad³a Nañ ch³osta zbawienna dla nas,
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a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyœmy pob³¹dzili
jak owce, ka¿dy z nas siê obróci³ ku w³asnej drodze, a Pan
zwali³ na Niego winy nas wszystkich. Drêczono Go, lecz sam
siê da³ gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na
rzeŸ prowadzony, jak owca niema wobec strzyg¹cych j¹; tak
On nie otworzy³ ust swoich. Po udrêce i s¹dzie zosta³ usuniê-
ty; a kto siê przejmuje Jego losem? Tak! Zg³adzono Go
z krainy ¿yj¹cych. Za grzechy Mego (Micha³a) ludu zosta³
zbity na œmieræ. Grób Mu wyznaczono miêdzy bezbo¿nymi
i w œmierci swej by³ na równi z bogaczem, chocia¿ nikomu
nie wyrz¹dzi³ krzywdy i w Jego ustach k³amstwo nie po-
wsta³o. Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ Go cierpieniami (Izaj.
53,1).

– Oto siê powiedzie mojemu S³udze, wybije siê, wywy¿szy
i wyroœnie bardzo. Jak wielu os³upia³o na Jego widok (widok
na krzy¿u) – tak nieludzko zosta³ oszpecony, Jego wygl¹d
i postaæ Jego by³a niepodobna do ludzi – tak mnogie narody
siê zdumiej¹, królowie zamkn¹ przed Nim usta, bo ujrz¹ coœ,
czego im nigdy nie opowiadano i pojm¹ coœ nies³ychanego
(Izaj. 52,13).

– A poczyta³em sobie (Pawe³) za punkt honoru g³osiæ
Ewangeliê jedynie tam, gdzie imiê Jezusa by³o jeszcze nie-
znane, by nie budowaæ na fundamencie po³o¿onym przez
kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym
o Nim nie mówiono zobacz¹ Go i ci, którzy o Nim nie
s³yszeli, poznaj¹ Go (Rzym. 15,20).

– Spójrzcie na ludy woko³o, a patrzcie pe³ni zdumienia
i trwogi, gdy¿ Ja dokonujê za dni waszych dzie³a; nie dacie
wiary, gdy wieœæ o nim przyjdzie (Habak. 1,5).

– Niech wiêc bêdzie wam wiadome, bracia, ¿e zwiastuje
siê wam odpuszczenie grzechów przez Niego (Jezusa). Ka¿-
dy, kto wierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszyst-
kich grzechów z których nie mogliœcie byæ usprawiedliwieni
w Prawie Moj¿eszowym. Baczcie wiêc, aby nie sprawdzi³y siê
na was s³owa proroków: Patrzcie szydercy, zdumiewajcie siê
i odejdŸcie, bo za dni waszych dokonujê dzie³a, któremu
byœcie nie uwierzyli, gdyby wam ktoœ o nich mówi³ (Dz. Ap.
13,38).
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– Bo sfora psów Mnie opad³a,
osacza Mnie zgraja z³oczyñców.
Przebodli rêce i nogi moje,
policzyæ mogê wszystkie moje koœci.
Oni siê wpatruj¹, syc¹ mym widokiem,
moje szaty dziel¹ miêdzy siebie
i los rzucaj¹ o moj¹ sukniê (Ps. 22,17).

– ¯o³nierze zaœ, gdy ukrzy¿owali Jezusa, wziêli Jego szaty
i podzielili na cztery czêœci; dla ka¿dego ¿o³nierza po czêœci,
wziêli tak¿e sukniê. Suknia zaœ nie by³a szyta, ale ca³a tkana
od góry do do³u. Mówili wiêc miêdzy sob¹: Nie rozdzieraj-
my jej, ale rzuæmy o ni¹ losy, do kogo ma nale¿eæ. Tak mia³y
siê spe³niæ s³owa Pisma: Podzielili miêdzy siebie szaty, a los
rzucili o moj¹ sukniê. To w³aœnie uczynili ¿o³nierze (Jan
19,23).

– W owym dniu sprawiê, ¿e wszystkie ludy, które targnê³y
na Jeruzalem bêd¹ zniszczone. Lecz na dom Dawida i na
mieszkañców Jeruzalem wylejê Ducha ³aski i b³agania. Wte-
dy bêd¹ patrzeæ na Mnie, na Tego, którego przebodli i bêd¹
boleæ nad Nim, jak boleje siê nad jedynakiem i p³akaæ bêd¹
nad Nim, jak siê p³acze nad pierworodnym (Zach. 12,9).

– Przyszli wiêc ¿o³nierze i po³amali golenie tak pierwsze-
mu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzy¿owani. Lecz,
gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ¿e ju¿ umar³, nie po³amali
Mu goleni, tylko jeden z ¿o³nierzy w³óczni¹ przebi³ Mu bok
i natychmiast wysz³a krew i woda. Zaœwiadczy³ to ten, który
widzia³, a œwiadectwo jego jest prawdziwe. On wie, ¿e mówi
prawdê, abyœcie i wy uwierzyli. Sta³o siê to, aby siê wype³ni³o
Pismo: Koœæ Jego nie bêdzie z³amana. I znowu na innym
miejscu mówi Pismo: Bêd¹ patrzeæ na Tego, którego przebo-
dli (Jan 19,32).

– Potem zwróci³em siê (Zachariasz) do nich (handlarzy):
Je¿eli to uznacie za s³uszne dajcie mi zap³atê, a je¿eli nie –
zostawcie j¹ sobie. I odwa¿yli mi trzydzieœci srebrników. Jed-
nak JAHWE rzek³ do mnie: Wrzuæ do skarbony tê nadzwy-
czajn¹ zap³atê, której w ich przekonaniu by³em godzien (Za-
ch. 11,12).
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– Wtedy Judasz, który Go wyda³, widz¹c, ¿e Go skazano,
opamiêta³ siê, zwróci³ trzydzieœci srebrników arcykap³anom
i starszym i rzek³: Zgrzeszy³em, wydawszy krew niewinn¹!
Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? Po twoja sprawa! Rzu-
ciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddali³ siê, potem poszed³
i powiesi³ siê. Arcykap³ani zaœ wziêli srebrniki i orzekli: Nie
wolno ich k³aœæ do skarbca œwi¹tyni, bo s¹ zap³at¹ za krew.
Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzeba-
nie cudzoziemców. Dlatego pole to, a¿ do dziœ nosi nazwê
Pole Krwi. Wtedy spe³ni³o siê to, co powiedzia³ Prorok Za-
chariasz: Wziêli trzydzieœci srebrników, zap³atê za Tego, któ-
rego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza,
jak mi Pan rozkaza³ (Mat. 27,3).

– Przysiêgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi
sprawiedliwoœæ, s³owo nieodwo³alne. Tak, przede Mn¹ ze-
gnie siê wszelkie kolano i wszelki jêzyk na Mnie przysiêgaæ
bêdzie mówi¹c: Jedynie u JAHWE jest sprawiedliwoœæ i moc
(Izaj. 45,23).

– Napisane jest bowiem: Na moje ¿ycie – mówi Pan –
przede Mn¹ klêknie wszelkie kolano, a ka¿dy jêzyk wielbiæ
bêdzie Boga (Rzym. 14,11).

– Dlatego te¿ Bóg Chrystusa ponad wszystko wywy¿szy³
i darowa³ Mu imiê, które jest ponad wszelkie imiê, aby na
imiê Jezusa zgina³o siê wszelkie kolano istot niebieskich
i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki jêzyk wyznawa³, ¿e
Jezus jest Panem – ku chwale Boga Ojca (Filip. 2,10).

– Oto nadchodz¹ dni – wyrocznia JAHWE – kiedy zawrê
z domem Izraela Nowe Przymierze. Nie jak przymierze, któ-
re zawar³em z ich przodkami, kiedy uj¹³em ich za rêkê, by
wyprowadziæ ich z ziemi Egipskiej. To moje przymierze
z³amali, mimo ¿e by³em ich W³adc¹ – wyrocznia JAHWE.
Lecz takie bêdzie przymierze jakie zawrê z domem Izraela po
tych dniach – wyrocznia JAHWE: umieszczê prawo w g³êbi
ich jestestwa i wypiszê na ich sercu. Bêdê im Bogiem, oni zaœ
bêd¹ Mi narodem. I nie bêd¹ siê musieli wzajemnie pouczaæ
jeden mówi¹c do drugiego: Poznajcie Pana! – Wszyscy bo-
wiem od najmniejszego do najwiêkszego poznaj¹ Mnie – wy-
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rocznia JAHWE, poniewa¿ odpuszczê ich wystêpki, a grze-
chu ich nie bêdê ju¿ wiêcej wspomina³ (Jerem. 31,31).

– A kiedy nadesz³a pora zaj¹³ (Jezus) miejsce u sto³u i apo-
sto³owie z Nim. Wtedy rzek³ do nich: Gor¹co pragn¹³em
spo¿yæ tê Paschê z wami, zanim bêdê cierpia³. Albowiem po-
wiadam wam: Ju¿ jej spo¿ywaæ nie bêdê, a¿ siê spe³ni w Kró-
lestwie Bo¿ym. Potem wzi¹³ kielich i odmówiwszy dziêkczy-
nienie rzek³: WeŸcie go i podzielcie miêdzy siebie, albowiem
powiadam wam: Odt¹d nie bêdê pi³ z owocu winnego krze-
wu, a¿ przyjdzie Królestwo Bo¿e. Nastêpnie wzi¹³ chleb, od-
mówiwszy dziêkczynienie po³ama³ go i poda³ mówi¹c: To
jest Cia³o moje, które za was bêdzie wydane; to czyñcie na
pami¹tkê moj¹. Tak samo i kielich po wieczerzy mówi¹c: Ten
kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was
bêdzie wylana (£uk. 22,14).

– Ja (Pawe³) bowiem otrzyma³em od Pana to, co wam
przekaza³em, ¿e Pan Jezus tej nocy, kiedy zosta³ wydany,
wzi¹³ chleb i dziêki uczyniwszy po³ama³ i rzek³: To jest Cia³o
moje za was wydane. Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê? Podob-
nie, skoñczywszy wieczerzê wzi¹³ kielich mówi¹c: Ten kie-
lich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej. Czyñcie to, ile ra-
zy piæ bêdziecie na moj¹ pami¹tkê (I Kor. 11,23).

– Ze zmian¹ bowiem kap³añstwa musi te¿ nast¹piæ zmiana
Prawa. Ten zaœ (Jezus) o którym siê to mówi nale¿a³ do inne-
go pokolenia, z którego nikt nie s³u¿y³ o³tarzowi. Wiadomo
przecie¿, ¿e Pan nasz wyszed³ z pokolenia Judy, a Moj¿esz nic
nie powiedzia³ o kap³anach z tego pokolenia. Jest to jeszcze
bardziej oczywiste i wskutek tego, ¿e na podobieñstwo Mel-
chizedeka wystêpuje inny Kap³an, który sta³ siê takim nie
wed³ug przepisu Prawa cielesnego, ale wed³ug si³y nieznisz-
czalnego ¿ycia. Dane Mu jest bowiem takie œwiadectwo: Tyœ
jest Kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedeka. Zo-
staje przeto usuniête poprzednie Prawo z powodu swej s³abo-
œci i nieu¿ytecznoœci. Prawo nie dawa³o niczemu pe³nej do-
skona³oœci, by³o jednak wprowadzeniem lepszej nadziei,
przez któr¹ zbli¿amy siê do Boga. Tym wiêcej, ¿e sta³o siê to
nie bez z³o¿enia przysiêgi. Gdy bowiem tamci bez przysiêgi
stawali siê kap³anami, Ten (Jezus) w³aœnie przez przysiêgê Te-
go, który do Niego powiedzia³: Poprzysi¹g³ Pan i nie bêdzie
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¿a³owa³: Ty jesteœ Kap³anem na wieki. O tyle te¿ Jezus sta³
siê porêczycielem lepszego Przymierza (Hebr. 7,12).

– I tak ca³y Izrael bêdzie zbawiony, jak to jest napisane:
Przyjdzie z Syjonu (lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel
i odwróci bezbo¿noœæ od Jakuba. I to bêdzie moje (Jezusa)
z nimi Przymierze, gdy zg³adzê ich grzechy (Rzym. 11,26).

– Uczcie siê wyspy, ¿eby Mnie (JAHWE) s³uchaæ! Niech
narody odœwie¿¹ swe si³y! Niechaj wyst¹pi¹, wtedy niech
mówi¹: Udajmy siê razem do s¹du! Kto wzbudzi³ ze Wscho-
du Tego, którego sprawiedliwoœæ przyzywa, na ka¿dym kro-
ku? Kto Mu poddaje narody i upokarza królów? Miecz Jego
œciera ich na proch, Jego ³uk roznosi ich na s³omê. On œciga
ich, przechodzi nietkniêty, jakby stopami nie dotyka³ œcie¿-
ki. Kto zdzia³a³ to i uczyni³? Ten, co powo³uje od pocz¹tku
pokolenia. Ja, JAHWE jestem Pierwszy, z ostatnimi równie¿
Ja bêdê (Izaj. 41,1).

– Tak mówi JAHWE, Król Izraela i Odkupiciel jego, JA-
HWE Zastêpów: Ja jestem Pierwszy i Ja Ostatni i nie ma po-
za Mn¹ boga (Izaj. 43,10; 44,6; 48,12).

– Oto nadchodzi z ob³okami i ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I bêd¹ Go op³akiwaæ wszystkie
pokolenia Ziemi. Tak! Amen. Jam jest Alfa i Omega, Po-
cz¹tek i Koniec, mówi Pan Bóg, który jest, który by³ i który
przychodzi, Wszechmog¹cy (Obj. 1,7).

– Kiedy Go ujrza³em, do stóp Jego upad³em, jak martwy,
a On po³o¿y³ na mnie praw¹ rêkê mówi¹c: Przestañ siê lê-
kaæ: Jam jest Pierwszy i Ostatni i ¿yj¹cy. By³em umar³y,
a oto jestem ¿yj¹cy na wieki wieków i mam klucze œmierci
i Otch³ani (Obj. 1,17).

– Anio³owi Koœcio³a w Smyrnie napisz: To mówi Pierw-
szy i Ostatni, który by³ martwy, a o¿y³ (Obj. 2,8).

– I rzek³ Zasiadaj¹cy na tronie: Oto czyniê wszystko no-
we. I mówi: Napisz: S³owa te wiarygodne s¹ i prawdziwe.
I rzek³ mi: Sta³o siê. Jam Alfa i Omega, Pocz¹tek i Koniec
(Obj. 21,5).

– Oto przyjdê niebawem, a moja zap³ata jest ze Mn¹, by
tak ka¿demu odp³aciæ, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Ome-
ga; Pierwszy i Ostatni, Pocz¹tek i Koniec. B³ogos³awieni,
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którzy p³ucz¹ swe szaty, aby w³adza nad drzewem ¿ycia do
nich nale¿a³a i aby bramami wchodzili do miasta. Na ze-
wn¹trz s¹ psy, guœlarze, rozpustnicy, zabójcy, ba³wochwalcy,
i ka¿dy, kto k³amstwo kocha i nim ¿yje. Ja, Jezus, posy³am
mojego anio³a, by wam zaœwiadczyæ o tym, co siê tyczy Ko-
œcio³ów. Jam jest Odroœl i Potomstwo Dawida, Gwiazda
œwiec¹ca, poranna (Obj. 22,12).

7. Dnia 11.12.1993 roku, w widzeniu sennym ktoœ powie-
dzia³ do mnie: Najgorsze jest to, ¿e w³aœnie ty masz racjê...

Zaniepokoi³y mnie te s³owa i d³ugo zastanawia³em siê nad
ich sensem, tym bardziej, ¿e nie wiedzia³em kto je do mnie
wypowiedzia³. Poniewa¿ Panu Jezusowi dana jest wszelka
w³adza w Niebie i na Ziemi (Mat. 28,18), dlatego nikt bez Je-
go wiedzy nie móg³ tego powiedzieæ. MESJAÑSKIE WER-
SETY s¹ uwielbieniem Jezusa Chrystusa, wiêc to nie mo¿e
byæ najgorsze. Bóg jest przecie¿ Mi³oœci¹, a Mi³oœæ powinno
siê wielbiæ w nieskoñczonoœæ. Wiêc dlaczego najgorsze jest
to, ¿e w³aœnie ja mam racjê? Czy¿bym tym sposobem k³ad³
podnó¿kiem pod stopy Chrystusa nie tylko Jego nieprzyja-
ció³, ale wszystkich, bez wyj¹tku tak, jak k³adzie siê zbo¿e
z chwastami podczas koszenia?

Po tych rozwa¿aniach g³oœno przemówi³em: Ale¿ Panie!
Choæby ca³a Ziemia by³a bezbo¿na, Ty tym bardziej wywy¿-
szony bêdziesz!... Ale Ten ktoœ nie chcia³ ze mn¹ rozmawiaæ,
gdy¿ natychmiast dialog nasz zosta³ przerwany moim prze-
budzeniem.

8. Dnia 2.02.1994 roku, Pan wystawi³ mnie na próbê pytaj¹c:
Co uczynisz W³adco jeziora ognistego, skoro Bóg jest
Mi³oœci¹? Moje mi³osierdzie ogarnia przecie¿ najwiêkszych
grzeszników...

Wiêc odpowiadam: Tak Panie, ale Twoje mi³osierdzie ogar-
nia tylko tych grzeszników, którzy siê do Ciebie uciekaj¹.
Mnóstwo bêdzie jednak takich, którzy poznawszy Ciebie nie
z³o¿¹ Ci dziêkczynienia, lecz znikczemni¹ w myœlach swoich,
pogr¹¿aj¹c siê w ciemnoœciach. Twoja wiekuista moc i Bóstwo
s¹ obecnie rozumem poznawalne, tak i¿ nic nie maj¹ na swoj¹
obronê. Oni zawsze wszystko wiedz¹ najlepiej. S¹ bowiem zu-
chwali, pyszni, che³pliwi, bez serca i bez litoœci, s¹ morderca-
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mi i wyznawcami z³a. Pycha ¿ywota karku nie zgina, by
przyj¹æ na siebie Twoje brzemiê i jarzmo, chocia¿ s¹ mi³e. Te-
raz wiem dlaczego oddali³eœ ode mnie przyjaciela i towarzy-
sza; oddali³eœ, albowiem chcesz, abym by³ bezstronniczy,
abym nie kierowa³ siê wobec kogokolwiek ¿yczliwoœci¹, przy-
chylnoœci¹, lub kumoterstwem, ale sprawiedliwie s¹dzi³. Bóg
wed³ug Koranu nie jest przecie¿ mi³oœci¹. Lepiej ¿eby nie
zmartwychwsta³y cienie. Jednak cienie zmartwychwstan¹,
a wtedy bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów. Mojej powinnoœci
nie oddam nikomu, abyœ ju¿ nigdy do nikogo nie musia³ po-
wiedzieæ: Si¹dŸ „po prawicy” mojej... Mi³oœæ broniæ siê sama
nie potrafi. Gotowa jest bowiem nawet do wyzbycia siê samej
siebie, a przez to gotowa jest równie¿ do najwiêkszych poœwiê-
ceñ w myœl zasady: z³o dobrem zwyciê¿aj. Dlatego, Panie zli-
tujesz siê nad kim siê zlitujesz, reszta bêdzie nale¿a³a do mnie.
Ta reszta, to wszyscy ob³udnicy w przeciwieñstwie do tych
o których Pismo mówi: B³ogos³awiony cz³owiek, któremu od-
puszczono wystêpek, którego grzech zosta³ zakryty.
B³ogos³awiony cz³owiek, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w duszy jego nie ma ob³udy (Ps. 32,1; Rzym. 4,7). Dlatego
Twoje mi³osierdzie ogarnia nawet najwiêkszych grzeszników.

Ta reszta, to g³ównie ci, którzy swe uczynki spe³niaj¹
w tym celu, aby siê ludziom podobaæ. Mami¹ tym sposobem
rzesze, a kiedy ju¿ osi¹gn¹ zaszczyty i miejsca wysokie
w urzêdach, wówczas robi¹ wszystko, aby im s³u¿ono wbrew
Twojej woli, która nakazuje: Najwiêkszy z was niech bêdzie
waszym s³ug¹. W ten sposób pomijaj¹ to, co najwa¿niejsze
jest w Prawie, a mianowicie: sprawiedliwoœæ, mi³osierdzie
i wiarê. Pomijaj¹ sprawiedliwoœæ, bo na zewn¹trz tylko wy-
daj¹ siê sprawiedliwi; pomijaj¹ mi³osierdzie, bo wspó³czucia
nie okazuj¹ czynem; pomijaj¹ wiarê, bo adoruj¹c zdrowej na-
uki œcierpieæ nie mog¹. Dlatego tylko tam, gdzie jest ob³uda,
tam Panie jest Twój wróg.

* * *

Czemu wrogowie Boga musz¹ zgin¹æ,
Choæ przed obliczem jego wszyscy mali?
Ten wyrok przecie¿ móg³by ich omin¹æ,
Lecz oni Mi³oœæ by znów krzy¿owali.
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9. Dnia 12.06.1994 roku, Pan powiedzia³ do Mnie: Najgorsze
jest to, ¿e tak bardzo jesteœ nieprzejednany, choæ doœwiad-
czy³em ciê mnóstwem grzechów, bo chcê, aby do ciebie nale-
¿a³ s¹d i tobie go przeka¿ê...

Po tym objawieniu zrozumia³em dopiero objawienie
z dnia 11.12.1993 roku w którym ktoœ powiedzia³ do mnie:
Najgorsze jest to, ¿e w³aœnie ty masz racjê... Tak twierdziæ
mo¿e tylko prawdziwa Mi³oœæ, która nawet z krzy¿a prosi³a:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹ (£uk. 23,34).
Teraz dopiero zrozumia³em wolê Pana, który pragnie, aby
nad s¹dem górowa³o mi³osierdzie. Pan Jezus z racji tego, ¿e
Jego „uwielbione” cia³o by³o we wszystkim podobne do cia³a
cz³owieczego za wyj¹tkiem grzechu, w³aœnie z powodu grze-
chu nie móg³ „za wszystkich” doœwiadczyæ cz³owieczeñstwa.
Cz³owieczeñstwa „za wszystkich” mo¿e doœwiadczyæ tylko
ten, kto pozna³ mnóstwo grzechów i s³aboœci ludzkich, kto
pozna³ nicoœæ i bezsilnoœæ cz³owieka, który z grzechem prze-
grywa, maj¹c zarazem nadziejê jedynie u Stwórcy.

Poniewa¿ Bóg jest Mi³oœci¹, która zwyciê¿y³a œwiat, a za-
razem w³adcê tego œwiata, dlatego pragnie, aby œwiat by³
s¹dzony przez tych, którzy mi³osierdzie stawiaj¹ przed
s¹dem. Im da prawo s¹dzenia (Obj. 20,4), bo sam powiedzia³:
Nie przyszed³em po to, aby œwiat s¹dziæ, ale po to, aby œwiat
zbawiæ (Jan 12,47). S¹dzeni zaœ, wszyscy ci, którzy uciekaj¹
siê do Chrystusa bêd¹ usprawiedliwieni darmo, przez odku-
pienie. Prawo bowiem zamknê³o wszystko pod w³adzê grze-
chu, aby obietnica dosta³a siê na drodze wiary w Jezusa
Chrystusa tym, którzy wierz¹ (Gal. 3,21). Napisane jest prze-
cie¿: Przeklêty ka¿dy, kto nie wype³nia wytrwale wszystkie-
go, co nakazuje wykonaæ Ksiêga Prawa. A ¿e w Prawie nikt
nie osi¹ga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika st¹d, ¿e
sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie. Z tego przekleñstwa Prawa
Chrystus wszystkich wykupi³ (Gal. 3,10).

Widzimy zatem, ¿e Prawo z powodu grzechu poci¹ga za
sob¹ gniew, lecz jeœli jesteœcie w Chrystusie, to chocia¿ cia³o
podlega œmierci ze wzglêdu na skutki grzechu, to jednak
duch posiada ¿ycie z powodu usprawiedliwienia, które jest
skuteczne w Dniu Zmartwychwstania. Powiada bowiem Pi-
smo: Ka¿dy, kto w Niego wierzy nie bêdzie zawstydzony
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(Izaj. 28,16; Rzym. 10,11). Ale te¿ ka¿dy, kto prawdy o Chry-
stusie nie przyjmuje z radoœci¹, nie jest godny tej ceny za
któr¹ zosta³ odkupiony. Drogo bowiem ka¿dego Chrystus
odkupi³. Ci bêd¹ zatem s¹dzeni przez Prawo, a o s¹dzonych
przez Prawo Pismo mówi: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani
jednego, nie ma, kto by rozumia³, nie ma, kto by szuka³ Bo-
ga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem siê zepsuli, nie ma ta-
kiego, co dobrze czyni, zgo³a ani jednego (Rzym. 3,10; Ps.
14,1; 53,2). Co by zatem by³o, gdyby mi³osierdzie nie góro-
wa³o nad s¹dem w imiê Boga Mi³osiernego, Litoœciwego?

10. Dnia 20.09.1994 roku, w widzeniu rozmawia³em z Panem
Jezusem o pewnych sprawach doœæ d³ugo. W momencie, gdy
zauwa¿y³em, ¿e Pan siê oddala powiedzia³em g³oœno: Ale¿
Panie, choæ nieoficjalnie, to jednak „dwie góry” zosta³y
po³¹czone! – S³owa te powiedzia³em ju¿ na jawie, dlatego nie
otrzyma³em odpowiedzi.

11. Dnia 10.10.1994 roku podpowiedzia³ mi Duch: Skomen-
tuj jeszcze tylko tê prawdê i zakoñcz wreszcie t¹ mêcz¹c¹ za-
bawê w podchody.

Pod s³owami „tê prawdê” zrozumia³em, ¿e chodzi
o ksi¹¿kê pt. Rozmowy ze œwiêtym Agustynem wydan¹ przez
wydawnictwo „W drodze”; Poznañ 1985 rok, autorstwa Jac-
ka Salija OP w której, w rozdziale „O anio³ach” Pan Jezus
mylnie nazwany jest Anio³em.

W ksi¹¿ce tej autor zadaje œwiêtemu pytania, a ten z kolei
odpowiada na nie. Czytelnik ³atwo siê zorientuje, ¿e pytania
te zosta³y zredagowane tak, aby pasowa³y do prawdy g³oszo-
nej przez œw. Augustyna kilkanaœcie wieków temu. Prawda ta
jest tak¿e dzisiaj aktualna w Koœciele z racji tego, i¿ œw. Au-
gustyn uwa¿any jest za wielkiego Doktora Koœcio³a.

Miêdzy innymi Jacek Salij zada³ œwiêtemu takie pytanie:
Co wiêcej, Pan Jezus w Biblii nazwany jest Anio³em: Oto Ja
poœlê Anio³a Mego, aby przygotowa³ drogê przede Mn¹,
a potem nagle przyjdzie do swej œwi¹tyni Pan, którego wy
(¯ydzi) oczekujecie, i Anio³ Przymierza, którego pragniecie
(Mal. 3,1). Ewangeliœci przytaczaj¹ to proroctwo, wyjaœ-
niaj¹c, ¿e Anio³em, który przyszed³ przygotowaæ drogê przed
Panem, jest Jan Chrzciciel (Mat. 11,10; £uk. 7,27). Zatem
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Anio³em Przymierza, o którym mówi prorok Malachiasz,
jest Pan Jezus. Jak to wiêc rozumieæ, ¿e cz³owiek Jan Chrzci-
ciel zosta³ nazwany Anio³em, a zw³aszcza, ¿e Anio³em zosta³
nazwany Syn Bo¿y?

OdpowiedŸ œw. Augustyna jest nastêpuj¹ca: Tak samo Pan
nazywa siebie prorokiem (Jan 4,44). Pan jest prorokiem,
a zarazem S³owem Bo¿ym, i ¿aden prorok, w którym nie ma
S³owa Bo¿ego, nie jest prawdziwy. Zatem S³owo Bo¿e jest
w prorokach i S³owo Bo¿e jest Prorokiem. W Starym Testa-
mencie prorocy byli natchnieni i nape³nieni S³owem Bo¿ym,
naszym Prorokiem jest samo S³owo Bo¿e. Otó¿ tak, jak Pro-
rok Jezus jest Panem proroków, tak Anio³ Chrystus jest Pa-
nem anio³ów. Albowiem nazwany zosta³ „Anio³em wielkiego
orêdzia” (Izaj. 9,6; wed³ug Septuaginty). A przecie¿ na in-
nym miejscu powiada prorok, ¿e nie pose³ ani anio³, ale „On
sam przyjdzie i zbawi nas” (Izaj. 35,4). Kto przyjdzie? Anio³
wielkiego orêdzia. Nie przez jakiegoœ anio³a, ale sam przyj-
dzie jako Anio³ – Ten, który jest zarazem Panem anio³ów.
„Anio³” bowiem jest to nazwa zadania, nie natury. Wyraz ten
po grecku znaczy „zwiastun”, „pos³aniec”. Otó¿ któ¿ zaprze-
czy temu, ¿e Chrystus zwiastowa³ nam Królestwo Niebie-
skie? Nastêpnie, anio³a czyli zwiastuna posy³a ten, kto przez
niego coœ zwiastuje. A któ¿ zaprzeczy temu, ¿e Chrystus jest
pos³any? On sam tyle razy mówi³: Nie przyszed³em czyniæ
mojej woli, ale wolê Tego, który Mnie pos³a³ (Jan 6,38).

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e œw. Augustyn, a za nim
autor ksi¹¿ki, Jacek Salij twierdz¹c, ¿e Chrystus w Piœmie
Œwiêtym nazwany jest Anio³em, bardzo siê myl¹. Powiedze-
nie Chrystusa: Nie przyszed³em czyniæ mojej woli, ale wolê
Tego, który Mnie pos³a³ (...) nale¿y traktowaæ jako przenoœ-
niê. Powiedzia³ przecie¿ Pan wyraŸnie: Ten, kto we Mnie
wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie pos³a³.
Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie pos³a³ (Jan 12,45),
bo przecie¿ kto Jego widzia³, widzia³ Ojca (Jan 14,8). A ¿e by³
„za Syna”, to ju¿ inna sprawa i st¹d ta dwuznacznoœæ.

Dwuznacznoœæ ta wynika tak¿e st¹d, ¿e w czasie przypa-
daj¹cym na „pierwszy rok panowania Dariusza Meda”, ca³a
w³adza w Niebie przekazana zosta³a Micha³owi (panuj wœród
nieprzyjació³ swoich; Ps. 110,2). Zatem w³adz¹ swoj¹ ju¿ On
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pos³a³ na Ziemiê zarówno Pana, jak i Jana Chrzciciela.
Oznajmi³ przecie¿ Moj¿esz Synom Izraela: Pan, Bóg twój,
wzbudzi ci proroka spoœród braci twoich, podobnego do
mnie. Jego bêdziesz s³ucha³. W³aœnie o to prosi³eœ Pana, Bo-
ga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech nie
s³ucham g³osu Pana, Boga mojego i niech nie widzê tego
wielkiego ognia, abym nie umar³. I rzek³ Pan: Dobrze po-
wiedzieli. Wzbudzê im Proroka spoœród ich braci, takiego
jak ty i w³o¿ê w Jego usta moje s³owa, bêdzie im mówi³
wszystko, co rozka¿ê. Jeœli ktoœ nie bêdzie s³ucha³ moich
s³ów, które On wypowie w moim imieniu, Ja od niego
za¿¹dam zdania sprawy (Pwt. 18,15).

WypowiedŸ ta bez w¹tpienia dotyczy Anio³a – Boga Izra-
ela, bo przecie¿ na górze Horeb Moj¿eszowi ukazywa³ siê
Anio³ Pañski, gdy¿ Prawo nadane zosta³o przez anio³ów,
podane przez Poœrednika (Gal. 3,19; Wyj. 3,1; Sêdz. 2,1;
Dz.Ap. 7,30).

Œw. Piotr wyjaœnia, ¿e Prorokiem wzbudzonym spoœród
Synów Izraela jest Pan Jezus, gdy powiedzia³ w œwi¹tyni Jero-
zolimskiej: Pokutujcie wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy wa-
sze zosta³y zg³adzone, aby nadesz³y od Pana dni och³ody, aby
te¿ pos³a³ wam zapowiedzianego Mesjasza – Jezusa, którego
Niebo musi zatrzymaæ, a¿ do czasu odnowienia Wszechrze-
czy, co od wieków zapowiedzia³ Bóg przez usta swoich œwiê-
tych proroków. Powiedzia³ przecie¿ Moj¿esz: Proroka jak ja
wzbudzi ci Pan, Bóg wasz, spoœród braci waszych. S³uchajcie
Go we wszystkim, co wam powie. A ka¿dy, kto nie us³ucha
Tego Proroka, zostanie usuniêty z ludu (Dz. Ap. 3,19).

Pocz¹tkowo Bóg Izraela nie mówi konkretnie z jakiego
pokolenia wzbudzi owego Proroka. Dopiero póŸniej obietni-
cê t¹ skierowa³ do króla Dawida z pokolenia Judy mówi¹c:
Kiedy wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych
przodków, wtedy wzbudzê po tobie Potomka twojego, który
wyjdzie z twego ³ona i utwierdzê Jego Królestwo. On zbudu-
je dom imieniu Memu, a Ja utwierdzê tron Jego Królestwa
na wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie mi za Syna (II
Sam. 7,12).

Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy wyprowa-
dzi³ Bóg Izraelowi Zbawiciela – Jezusa. Przed Jego przyjœ-
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ciem Jan g³osi³ chrzest nawrócenia ca³emu ludowi Izrael-
skiemu. A pod koniec swego dzia³ania Jan mówi³: Ja nie je-
stem tym, za kogo mnie uwa¿acie. Po mnie przyjdzie Ten,
któremu nie jestem godny rozwi¹zaæ sanda³ów na nogach
(Dz.Ap. 13,23).

Poniewa¿ Micha³ otrzyman¹ w³adz¹ pos³a³ na Ziemiê za-
równo Pana, jak i Jana Chrzciciela, st¹d w Ewangeliach
w stosunku do Jana, który przygotowa³ Drogê przed Panem
Jezusem, u¿yte s¹ s³owa: Oto Ja posy³am pos³añca Mojego
przed Tob¹, aby przygotowa³ drogê Twoj¹ przed Tob¹ (Mat.
11,10; £uk. 7,27). Micha³a przecie¿ nazwano imieniem: Prze-
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksi¹¿ê Po-
koju (Izaj. 9,5). Skoro nazwano Go miêdzy innymi Przedziw-
nym Doradc¹, to wynika z tego, ¿e w³aœnie On musia³ dora-
dziæ Bogu Prawdziwemu, aby siê narodzi³ na Ziemi jako Syn
Cz³owieczy, po to, aby „ber³o mocy Jego pos³a³ JAHWE z Sy-
jonu”, zwyciê¿aj¹c szatana na krzy¿u, gdy¿ jemu poddana zo-
sta³a w³adza nad œwiatem (£uk. 4,6). Zwyciêstwo to mia³o
byæ pretekstem do wyrzucenia szatana z Nieba. Przecie¿ Pan
Jezus jako cz³owiek „na krótko uczyniony zosta³ mniejszym
od anio³ów” (Hebr. 2,9). Nic wiêc dziwnego, ¿e mówi: Nie
przyszed³em czyniæ Mojej woli, ale wolê Tego, który Mnie
pos³a³ (...), równoczeœnie zaznaczaj¹c, ¿e „kto Mnie widzi, wi-
dzi Tego, który Mnie pos³a³”. Powiedzia³ przecie¿ przez Ma-
lachiasza: Oto Ja posy³am Mojego Anio³a, aby Mi przygoto-
wa³ drogê przede Mn¹ (Mal. 3,1). Skoro mówi „przede Mn¹”,
to daje do zrozumienia, ¿e jeszcze jako Bóg Wszechmog¹cy
postanowi³ narodziæ siê na Ziemi jako cz³owiek razem z Ja-
nem Chrzcicielem. Zatem przede wszystkim Bóg sam Siebie
pos³a³, co by³o Jego nieprzymuszon¹ wol¹, bo sam zaakcepto-
wa³ radê Przedziwnego Doradcy. Dlatego, gdy ¿y³ na Ziemi
jako cz³owiek, powiedzia³ o Janie: On jest tym o którym na-
pisano: Oto Ja posy³am pos³añca mojego przed Tob¹, aby
przygotowa³ drogê Twoj¹ przed Tob¹...

Teraz wiêc jasne jest, dlaczego w stosunku do Pana Jezusa,
którego przyjœcie poprzedzi³ Jan Chrzciciel, u¿yte s¹ s³owa
„przed Tob¹”, a nie jak u Malachiasza „przede Mn¹”. A ¿e
Jan Chrzciciel nazwany jest Anio³em, œwiadczy to o tym, ¿e
tak¿e on, przed narodzeniem siê na Ziemi, by³ ju¿ w Niebie,
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jako istota duchowa. O preegzystencji i niepreegzystencji
istot, napisa³em jasno w punkcie 2 „ZRODZENI”
I „STWORZENI”, oraz w podpunkcie E, punktu 12 „WY-
JAŒNIENIA”, wyjaœniaj¹c pojêcie s³owa „d¿inn” (anty-
chryst), nie tylko wed³ug Nowego Testamentu, ale ju¿ bar-
dziej przejrzyœcie, tak¿e wed³ug Koranu.

T³umaczenie, ¿e Pan mo¿e byæ nazwany Anio³em, bo
przecie¿ nazwany jest nawet prorokiem nie ma ze sob¹
zwi¹zku. S³owo „anio³” oznacza ponadludzk¹, stworzon¹
istotê, natomiast s³owo „Bóg” – którym w Piœmie wielokrot-
nie tytu³owany jest Pan Jezus – oznacza w religiach monote-
istycznych Stworzyciela i Pana Wszechœwiata. Istota „stwa-
rzaj¹ca” nie mo¿e byæ „stworzona”, a przecie¿ wszystko
stworzy³ Chrystus – Logos, bowiem wszystko przez Niego
powsta³o, a bez Niego nic nie powsta³o, co powsta³o (Jan
1,1). Œw. Augustyn sam przytacza werset z Ksiêgi Izajasza
(35,4), ¿e nie pose³, ani anio³, ale „On sam (JAHWE) przyj-
dzie i zbawi nas”... Kto przyjdzie? – Oczywiœcie, ¿e sam
Stworzyciel – Ten, który mówi³ przez proroków (I Piotra
1,10). T³umacz¹c stwierdzenie œw. Augustyna, ¿e Pan Jezus
mo¿e byæ nazwany Anio³em, bo przecie¿ nazwany jest nawet
prorokiem, nale¿y podkreœliæ, ¿e prorokiem mo¿e byæ
cz³owiek, anio³ (Jan Chrzciciel i Micha³), a nawet Bóg, co
urzeczywistni³o siê w Chrystusie (Mat. 24,3), gdy¿ faktycz-
nie – jest to nazwa zadania, a nie natury. Bóg natomiast nie
mo¿e byæ anio³em, jako ¿e anio³ jest stworzeniem. S³owa
„cz³owiek”, „anio³” i „Bóg” s¹ bowiem nazwaniem natury,
w przeciwieñstwie do s³owa „prorok”, które jest nazwaniem
zadania. Anio³ mo¿e byæ jedynie nazwany Bogiem.
Przyk³adem jest Archanio³ Micha³, którego nazwano Bo-
giem Mocnym, Ojcem Odwiecznym.

Ale wracaj¹c do twierdzenia, ¿e Chrystus w Piœmie Œwiê-
tym nazwany jest Anio³em, nawet po takim wyjaœnieniu, na-
le¿y jeszcze raz w sposób mniej filozoficzny, lecz bardziej
œcis³y (s³owo po s³owie) przeanalizowaæ cytowany przez œw.
Augustyna werset z Ksiêgi Malachiasza. „Biblia Tysi¹clecia”
wydanie III podaje: Oto Ja (JAHWE) poœlê Anio³a mego,
aby przygotowa³ drogê przede Mn¹, a potem nagle przyjdzie
do swej œwi¹tyni Pan, którego wy (¯ydzi) oczekujecie i Anio³
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Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie – mówi Pan
Zastêpów. Z kontekstu cytowanego wersetu wynika, ¿e mo-
wa jest tu o czterech istotach:

– o Bogu JAHWE, który mówi: Oto Ja poœlê Anio³a mego,
aby przygotowa³ drogê przede Mn¹;

– o Aniele, który przygotuje drogê „przede Mn¹”, czyli
przed Bogiem JAHWE. Jest rzecz¹ niepodwa¿aln¹, ¿e
pos³anym Anio³em by³ Jan Chrzciciel, który przygotowa³
drogê przed Chrystusem (Mar. 1,2);

– o Panu (niewiadomo jakim), który „nagle przyjdzie do
swej œwi¹tyni”;

– wreszcie o Aniele Przymierza, którego ¯ydzi pragn¹,
a to ze zrozumia³ych powodów, bo jako oczekiwany Mesjasz
odbuduje Królestwo Izraela, którego potêga bêdzie mia³a za-
kres œwiatowy.

Natomiast Biblia w t³umaczeniu Brytyjskiego i Zagra-
nicznego Towarzystwa Biblijnego (Warszawa 1979 rok) po-
daje: Oto Ja (JAHWE) posy³am mojego Anio³a, aby Mi przy-
gotowa³ drogê przede Mn¹. Potem nagle przyjdzie do swej
œwi¹tyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anio³ Przymierza,
którego pragniecie. Zaiste On przyjdzie – mówi Pan (JA-
HWE) Zastêpów.

Wed³ug tego t³umaczenia mowa jest o trzech istotach:
– o Bogu JAHWE, który mówi: Oto Ja posy³am mojego

Anio³a, aby Mi przygotowa³ drogê przede Mn¹;
– o Aniele, który przygotuje drogê „przede Mn¹”, czyli

przed Bogiem JAHWE;
– i o Aniele Przymierza, który nazwany jest Panem

¯ydów, bo Pismo mówi: „potem nagle przyjdzie do swej
œwi¹tyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anio³ Przymierza,
którego pragniecie. Zaiste On przyjdzie – mówi Pan (JA-
HWE) Zastêpów”.

Cytat ten niepodwa¿alnie odnosi siê do Micha³a, bo On
przecie¿ jest Anio³em Przymierza (Dan. 10,20; 12,1).

Poniewa¿ z kontekstu t³umaczenia wed³ug „Biblii Ty-
si¹clecia” wynika, ¿e mowa jest o czterech istotach, a powin-
na byæ mowa o trzech istotach, dlatego, aby byæ w zgodzie
z logik¹, przet³umaczy³em omawiany werset tak, jak w „Bi-
blii Tysi¹clecia” z tym, ¿e pos³u¿y³em siê imieniem Boga JA-
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HWE. Dlatego w mojej ksi¹¿ce, w rozdziale „ZRODZENI”
I „STWORZENI” napisa³em nastêpuj¹co: Oto Ja poœlê
Anio³a mego, który Mi przygotuje drogê przede Mn¹, potem
nagle przyjdzie do swej œwi¹tyni JAHWE, którego oczekuje-
cie i Anio³ Przymierza (Micha³), którego pragniecie. Zaiste
On przyjdzie – mówi JAHWE Zastêpów.

Tak wiêc nigdzie w Piœmie Œwiêtym Chrystus nie jest na-
zwany Anio³em, lecz w danym kontekœcie Bogiem Wszech-
mog¹cym, który narodzi³ siê jako Syn Cz³owieczy i którego
przyjœcie poprzedzi³ Jan Chrzciciel, wo³aj¹c na pustyni judz-
kiej: Upamiêtajcie siê, bo przybli¿y³o siê Królestwo Niebios.
Albowiem Ten ci to jest, o którym (tak¿e) prorok Izajasz mó-
wi³, wypowiadaj¹c s³owa:

G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Gotujcie drogê Pañsk¹,
prostujcie œcie¿ki Jego (Mat. 3,1; Izaj. 40,3).

Wtedy przyszed³ Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby
siê daæ ochrzciæ przez niego (Mat. 3,13).

Powiedzia³ te¿ Jan Chrzciciel wyraŸnie: Ja nie jestem Me-
sjaszem, ale zosta³em przed Nim pos³any (Jan 3,28). Nie na
darmo po narodzeniu siê Jana Chrzciciela, jego ojciec, Za-
chariasz nape³niony Duchem Œwiêtym, prorokowa³ o nim:
A ty dzieciê prorokiem Najwy¿szego zwaæ siê bêdziesz, bo
pójdziesz przed Panem (Najwy¿szym), toruj¹c Mu drogi
(£uk. 1,76).

12. Dnia 13.10.1994 roku rzek³ do mnie Duch: Powiedziano
Janowi aposto³owi w roku 95: Musisz znowu prorokowaæ
o wielu ludach i narodach i jêzykach i królach (Obj. 10,11).
Ty dzisiaj, to jest po up³ywie 1899 lat, napisz: Oto skoñczy³
siê czas wszelkiego proroctwa! Amen.

13. Dnia 8.11.1994 roku podyktowana mi zosta³a nastêpuj¹ca
sentencja:

* * *

W¹ska brama ¿ywota, wielka zatracenia,
Wiêc idŸ tylko przez w¹sk¹ dla jej poszerzenia;
Wszak nie na darmo wodzê ciê na pokuszenie,
Bo chcê, abyœ na Prawo patrzy³ przez sumienie.
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14. Dnia 20.11.1994 roku, w widzeniu us³ysza³em g³oœno wy-
powiedziane s³owo: „Gogamagoga”, które roznios³o siê po
okolicy kilkakrotnym echem. Zobaczy³em ca³e niebo
w ogniu i bia³e ob³oki, które nieco przys³ania³y blask ognia.
Odczu³em, ¿e gdyby nie te ob³oki, wszystko na Ziemi
uleg³oby spaleniu, dlatego stara³em siê ukryæ w cieniu
ob³oków. Wtem us³ysza³em ponownie s³owa: Ju¿ dokona³a
siê tajemnica Bo¿a, jak to Bóg zapowiedzia³ s³ugom swoim
prorokom... Po tych s³owach wyczu³em atmosferê wielkiego
oczekiwania.

Oto przychodzi wœród ob³oków i ujrzy Go wszelkie oko,
a tak¿e ci, którzy Go przebili i bêd¹ biadaæ nad Nim wszyst-
kie plemiona Ziemi. Tak jest! Amen! Jam jest Alfa i Omega,
Pocz¹tek i Koniec; mówi Pan Bóg, Ten, który jest i który ma
przyjœæ, Wszechmog¹cy.

Tymi s³owami œw. Janowi (Obj. 1,7) przekazana zosta³a
prawda o powtórnym przyjœciu Pana Jezusa. S³owo „powtór-
ne” mo¿e mylnie sugerowaæ, ¿e to, co siê ju¿ raz wydarzy³o
mo¿e siê wydarzyæ ponownie w œwiecie materialnym przez
cia³o. Jednak s³owo to z pewnoœci¹ oznacza objawienie siê
Boga, który jest Duchem, w pe³ni mocy i chwa³y po uprzed-
nim zakoñczeniu burzliwych dziejów ludzkoœci. Powtórne
przyjœcie Chrystusa nast¹pi w Dniu Pañskim. Ju¿ prorocy
Starego Testamentu, w których dzia³a³ Duch Chrystusowy,
informowali Synów Izraela o Dniu Pañskim (Dniu JA-
HWE), w którym wype³ni¹ siê wszelkie proroctwa.

Na krótko przed Dniem Pañskim, w Czasach Ostatecz-
nych wyst¹pi Micha³, wielki Ksi¹¿ê, który jest opiekunem
dzieci twojego (Daniela) narodu. Wtedy nastanie okres uci-
sku, jakiego nie by³o, odk¹d powsta³y narody, a¿ do chwili
obecnej. W owym czasie naród twój dost¹pi zbawienia: ci
wszyscy, którzy zapisani s¹ w Ksiêdze (Dan. 12,1). Wielu
ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale prze-
wrotni bêd¹ postêpowaæ przewrotnie i ¿aden z przewrotnych
nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumiej¹. A od czasu,
gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara i zapanuje ohyda
spustoszenia, up³ynie tysi¹c dwieœcie dziewiêædziesi¹t dni.
Szczêœliwy ten, który wytrwa i doczeka tysi¹ca trzystu trzy-
dziestu piêciu dni (Dan. 12,10). Powiedzia³ przecie¿ Pan Je-
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zus swoim uczniom: Gdy wiêc ujrzycie na miejscu œwiêtym
ohydê spustoszenia, któr¹ przepowiedzia³ prorok Daniel –
kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, co s¹ w Judei niech ucie-
kaj¹ w góry; kto jest na dachu niech nie schodzi, aby zabraæ
co z domu swego; a kto jest na roli, niech nie wraca, aby za-
braæ swój p³aszcz. Biada te¿ kobietom brzemiennym i kar-
mi¹cym w owych dniach. Módlcie siê, aby ucieczka wasza
nie wypad³a zim¹, albo w szabat. Wtedy bowiem nastanie
wielki ucisk, jakiego nie by³o od pocz¹tku œwiata, a¿ dot¹d
i nie bêdzie. A gdyby nie by³y skrócone owe dni, nie oca-
la³aby ¿adna istota, lecz ze wzglêdu na wybranych bêd¹ skró-
cone owe dni (Mat. 24,15).

Po up³ywie krótkiego czasu, dopiero po tej udrêce, która
skrócona bêdzie ze wzglêdu na wybranych, nast¹pi Dzieñ
Pañski.

Dzieñ Pañski objawi siê w ogniu i nadejdzie niespodzie-
wanie jak z³odziej. Wtedy Niebiosa z trzaskiem przemin¹,
a ¿ywio³y rozpalone stopniej¹. Ziemia i dzie³a ludzkie na niej
sp³on¹ (II Piotra 3,10). Poniewa¿ zjawisko to nast¹pi nagle
wœród wyraŸnych objawów ognia i œwiat³a, dlatego wielu lu-
dzi zastanie jeszcze przy ¿yciu. Nie wszyscy zatem umrzemy,
lecz wszyscy bêdziemy przemienieni w jednej chwili, w oka
mgnieniu, gdy¿ tr¹ba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostan¹
jako nieska¿eni (w duchu), a my zostaniem przemienieni (w
duchy). Albowiem to, co ska¿one musi przyoblec siê w to, co
nieska¿one, a to, co œmiertelne musi przyoblec siê w nie-
œmiertelnoœæ (I Kor. 15,50).

Tak wiêc ci, którzy pozostan¹ przy ¿yciu, a¿ do przyjœcia
Pana nie wyprzedz¹ tych, którzy umarli. Pierwsi bowiem
zmartwychwstan¹ w duchu, a drudzy stan¹ siê duchami
w wyniku nag³ej przemiany. Ci, którzy zmartwychwstan¹
w duchu, zmartwychwstan¹ w tzw. drugim zmartwychwsta-
niu, gdy¿ w pierwszym zmartwychwstaniu zmartwychwstali
tylko ci, którzy panuj¹ obecnie z Chrystusem, nad którymi
œmieræ druga nie ma w³adzy.

W czasie powtórnego przyjœcia Pana w Dniu Pañskim,
wszystko dla wszystkich stanie siê jasne. Ludzie zrozumiej¹,
co uczynili. Wówczas bêdzie oczywiste, kto osi¹gnie stan
ostatecznego zbawienia, a kto stan ostatecznego potêpienia.
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W³aœnie ta œwiadomoœæ czyni z powtórnego przyjœcia Pana
zjawisko dostrzegalne. Dlatego niektóre wyznania niechrze-
œcijañskie Ÿle nauczaj¹, przyjmuj¹c rok 1874 rokiem powtór-
nego Adwentu, czyli niewidzialnego przyjœcia Chrystusa na
Ziemiê. Jest to rozumowanie b³êdne, bo wszystko bêdzie wi-
dzialne; odbêdzie siê tylko w niematerialnej rzeczywistoœci
(nie wszyscy umrzemy, lecz wszyscy bêdziemy przemienie-
ni, gdy¿ Dzieñ Pañski objawi siê w ogniu).

Znany badacz Pisma, Charles Russell stworzy³ w³asn¹ wi-
zjê przysz³oœci. I tak np. przyj¹³ on rok 1914 za koniec tzw.
wieku Ewangelii. Na podstawie proroctw Daniela jeszcze
przed 1914 rokiem zapowiedzia³ czasy „wielkiego ucisku”,
wojnê œwiatow¹, potem rozwi¹zanie starych rz¹dów, krótki
okres anarchii i ustanowienie Królestwa Chrystusowego.

Faktycznie, po tych przepowiedniach œwiat pogr¹¿y³ siê
w pierwszej, a potem w drugiej wojnie œwiatowej. To by³ jed-
nak dopiero „pocz¹tek boleœci”. Zgodnie z zapowiedzi¹ Pana
Jezusa, powtórne Jego przyjœcie, czyli Dzieñ Pañski bêd¹ po-
przedza³y czasy takiego ucisku, jakiego nie by³o od pocz¹tku
œwiata, a¿ dot¹d i nie bêdzie. A gdyby nie by³y skrócone owe
dni, nie ocala³aby ¿adna istota (Mat. 24,21; Dan. 12,1).

Powiedzenie: „nie ocala³aby ¿adna istota” dopiero charak-
teryzuje potwornoœæ Czasów Ostatecznych. Dlatego nie mo¿-
na ich odnosiæ do pierwszej i drugiej wojny œwiatowej, bo
przecie¿ wielu ludzi, których ten konflikt bezpoœrednio do-
tyczy³, ocala³o. Na Ziemi by³y nawet takie narody, które kon-
flikt ten omin¹³ ca³kowicie. Zatem czasy, w których „nie oca-
la³aby ¿adna istota”, dotycz¹ czasów wspó³czesnych, w któ-
rych mo¿e dojœæ do totalnego konfliktu nuklearnego, które-
go skutki ju¿ dzisiaj ludzkoœæ potrafi przewidzieæ. S¹ to
z pewnoœci¹ czasy „Goga i Magoga” zapowiedziane najpierw
przez proroków, a potem przez œw. Jana w Apokalipsie. Ale
w owe dni, które nastan¹ po tej udrêce, zaæmi siê S³oñce
i Ksiê¿yc nie zajaœnieje swoim blaskiem. Gwiazdy bêd¹ spa-
daæ z nieba i moce niebieskie bêd¹ poruszone. Wtedy ujrz¹
Syna Cz³owieczego przychodz¹cego na ob³okach, z wielk¹
moc¹ i chwa³¹ (Mar. 13,24).

Tak wiêc powtórne przyjœcie Pana poprzedzaæ bêd¹ czasy
takiego ucisku „jakiego nie by³o od pocz¹tku œwiata, a¿
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dot¹d i nie bêdzie. A gdyby nie by³y skrócone owe dni, nie
ocala³aby ¿adna istota”. Dlatego dmijcie w róg na Syjonie
i wo³ajcie na mej œwiêtej Górze. Niech zadr¿¹ wszyscy miesz-
kañcy Ziemi, bo nadchodzi Dzieñ Pañski, bo jest ju¿ bliski.
Dzieñ ciemnoœci i mroku, Dzieñ ob³oku i mg³y. Jak zorza
poranna rozci¹ga siê na górach lud wielki, a mocny, któremu
równego nie by³o od pocz¹tku i nie bêdzie po nim nigdy, a¿
do lat przysz³ych pokoleñ. Przed nim ogieñ po¿eraj¹cy, po
nim p³omieñ pal¹cy. Ziemia ta jest przed nim jak ogród
Eden, lecz po nim bêdzie pustym stepem, i przed nim nikt
nie ujdzie (Joel 2,1).

A Pan wydaje g³os przed wojskiem swoim, gdy¿ liczny
jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bo-
wiem bêdzie Dzieñ Pañski i straszny bardzo, wiêc któ¿ go
przetrzyma (Joel 2,11).

Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia JAHWE: Nawróæcie siê
¯ydzi do Mnie ca³ym swym sercem przez post i p³acz i la-
ment. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróæ-
cie siê do Pana, Boga waszego. On bowiem jest ³askawy,
mi³osierny, nieskory do gniewu i wielki w ³askawoœci, a litu-
je siê na widok niedoli. Kto wie? – Mo¿e znów po¿a³uje i po-
zostawi po sobie b³ogos³awieñstwo na ofiarê z pokarmów
i ofiarê p³ynn¹ dla Pana – Boga waszego. Amen (Joel 2,12).

Dopiero nawrócenie siê ¯ydów do Pana Jezusa zapew-
ni³oby pokój na œwiecie. Zatem powtórne przyjœcie Pana nie
poprzedzi³yby czasy „Goga i Magoga”. Dzieñ Pañski przy-
szed³by wprawdzie niespodziewanie, jak z³odziej, ale czasy
przed jego nastaniem by³yby spokojne. Napisa³ przecie¿ œw.
Pawe³: Gdy mówiæ bêd¹: pokój i bezpieczeñstwo, wtedy
przyjdzie na wszystkich nag³a zag³ada, jak bóle na brze-
mienn¹ kobietê (I Tes. 5,2).

Je¿eli natomiast ¯ydzi siê nie nawróc¹, to nastan¹ czasy
„Goga i Magoga”. Dlatego przed Dniem Pañskim, a po za-
koñczeniu siê czasów „Goga i Magoga”, które skrócone zo-
stan¹ „ze wzglêdu na wybranych”, Pan wyleje b³ogos³awieñ-
stwo na Synów Izraela. Wtedy spe³ni siê przepowiednia Iza-
jasza: Rozweselê siê z Jerozolimy i rozradujê siê z jej ludu.
Ju¿ siê nie us³yszy w niej g³osu p³aczu, ani krzyku narzeka-
nia. Nie bêdzie ju¿ w niej niemowlêcia, maj¹cego ¿yæ tylko
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kilka dni, ani starca, który nie dope³ni swych lat; bo
najm³odszy umrze jako stuletni, a nie osi¹gn¹æ stu lat bê-
dzie znakiem kl¹twy. Zbuduj¹ domy i mieszkaæ w nich bêd¹,
zasadz¹ winnice i bêd¹ jedli z nich owoce. Nie bêd¹ budo-
waæ, ¿eby kto inny zamieszka³, nie bêd¹ sadziæ, ¿eby kto in-
ny siê karmi³. Bo na wzór d³ugowiecznoœci drzewa bêdzie
d³ugowiecznoœæ mego ludu i moi wybrani d³ugo u¿ywaæ
bêd¹ tego, co uczyni¹ ich rêce. Nie bêd¹ siê trudziæ na pró¿-
no, ani p³odziæ dzieci na zgubê, bo plemieniem b³ogos³awio-
nym przez JAHWE s¹ oni sami i potomkowie ich wraz z ni-
mi (Izaj. 65,19).

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chocia¿ niektó-
rzy uwa¿aj¹, ¿e zwleka. Okazuje On tylko cierpliwoœæ wzglê-
dem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiêtania (II Piotr 3,9).

Dzieci Izraela, wróæcie do Tego, od którego tak bardzo od-
daliliœcie siê. Nie zwlekajcie, obierzcie ¿ycie. Ju¿ dziœ wspo-
mó¿cie moje zabiegi, aby wype³ni³o siê Pismo: Przyjdzie z Sy-
jonu (lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel i odwróci bez-
bo¿noœæ od Jakuba, a to bêdzie Przymierze Moje (Jezusa) z ni-
mi, gdy zg³adzê grzechy ich. Co do Ewangelii jesteœcie bo-
wiem jeszcze nieprzyjació³mi Bo¿ymi, lecz co do wybrania je-
steœcie umi³owanymi ze wzglêdu na praojców (Rzym. 11,25).

Moje zabiegi nic jednak nie znacz¹ bez Waszego entuzja-
zmu, który otworzy serca Wasze dla Chrystusa. Przeto roz-
dzierajcie serca Wasze, a nie szaty. A ¿e Pan jest Bogiem
mi³uj¹cym, dlatego tym bardziej pragnie uwielbienia, bo
przecie¿:

Mi³oœæ jest utrapieniem, gdy bez wzajemnoœci,
Dlatego Mi³oœæ ¿¹da w tej kwestii jednoœci,
A Ty pierwsz¹ Mi³oœci¹ jesteœ Izraelu
Od pocz¹tku swej drogi i u drogi celu;
Wszak orêduje w Twojej sprawie sam Stworzyciel
Zdradzony, ale wierny jako – Odkupiciel.
Przeto raduj siê wielce Córko Izraela,
Gdy¿ Bóg b³ogos³awieñstwa nam znowu udziela,
Bo odnalaz³em Ciebie wprawdzie odkupion¹,
Ale z racji mej w³adzy ci¹gle opuszczon¹.
W³adza ma „po prawicy” Chrystusowej by³a,
A ¿e Chrystus zwyciê¿y³, tym wiêksza jej si³a;
Wszak ber³o mocy mojej pos³a³ Pan z Syjonu,
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Bo tego za¿¹da³em z Niebieskiego Tronu.
Mog³em tego nie ¿¹daæ, ale tego chcia³em;
Dzisiaj tak¿e Pan stwierdza, ¿e ja racjê mia³em.
Wiedzia³em bowiem dobrze, ¿e krzy¿a wymowa,
Jest tak wielka, ¿e pêknie niewoli okowa,
¯e konsekwencj¹ „bycia”, lub „nie bycia” w Niebie,
Niebo by³o w odmiany koniecznej potrzebie,
A odmiana zaœ ¿¹dna by³a dope³nienia;
Tak ¿¹dna, ¿e nie mia³a w ogóle sumienia.
Wiêc t¹ ¿¹dzê ktoœ musia³ rozbroiæ koniecznie,
By nie gniew, ale Mi³oœæ panowa³a wiecznie.
Kto jest gniewny, ten zemstê wokó³ siebie czyni,
Kto mi³uje, ten nawet winnego nie wini...
Wiêc ber³o mocy mojej posta³ Pan z Syjonu,
Bo tego za¿¹da³em z Niebieskiego Tronu.
Mog³em tego nie ¿¹daæ, ale tego chcia³em;
Dzisiaj tak¿e Pan stwierdza, ¿e ja racjê mia³em,
Bo sam powiedzia³: ¯ycia Mi nikt nie zabiera...
Zmartwychwsta³, wiêc ju¿ nigdy nie bêdzie umiera³,
Choæ na krzy¿u konaj¹c, zanim g³owê spuœci³
Wyrzek³ goryczy s³owa: Czemuœ Mnie opuœci³?...
Bo zw¹tpi³ przez potwornoœæ tego, co sam prze¿y³,
A w¹tpi¹c w sprawiedliwoœæ ju¿ ¿adn¹ nie wierzy³,
Lecz udowodni³ wszystkim, ¿e ¿yæ nawet mo¿e
Nie tylko we Wszechmocy, ale i w pokorze...
I wtedy sprawiedliwie potwierdzi³y czyny,
¯e JAHWE JEST ZBAWIENIEM, jako Bóg Jedyny.
Zosta³ wiêc namaszczony olejkiem wesela,
Przybrawszy nowe Imiê godne Zbawiciela.
Gdyby On nie zwyciê¿y³, wszyscy by przegrali,
G³ównie ci, co pod krzy¿em Jemu ur¹gali.
Dlatego do Was mówiê: to jest dla mnie jasne,
Jeœli mnie Bóg opuœci, jak iskierka zgasnê,
Bo poddawszy Mu wszystko siebie nie podda³em,
By formalnie dokonaæ, co ju¿ dokona³em.
Jednak owa formalnoœæ bez Ciebie nie mo¿e
Poza tym nic dokonaæ Wiekuisty Bo¿e!
Przeto dzisiaj, gdy wszystko ju¿ siê wykona³o,
Wszystko po³¹cz Sw¹ moc¹ w harmonijne cia³o,
By ¿adna w³adza poza Tw¹ w³adz¹ nie by³a;
Gdy¿ wy³¹cznie w Jednoœci jest niezmierna si³a.
Niech wszystko teraz wróci do swego pocz¹tku,
Wed³ug tego samego, co dawniej porz¹dku,
Bo chcê byæ w dalszym ci¹gu Twym „prawym Ramieniem”,
Które jest po¿¹danym dzisiaj dope³nieniem
Do Prawdy, aby przez ni¹ rozbroiæ narody
Nie znaj¹ce ju¿ prawie prawdziwej swobody.
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Niech czujê Tw¹ Opatrznoœæ i w³adzê nad sob¹
Ciesz¹c siê Pierwsz¹, Drug¹ i Trzeci¹ Osob¹.
Dziœ mnie widaæ, gdy tylko Twoja Mi³oœæ p³onie,
Wszak bez korony jestem, jednak przy Koronie.

Ju¿ prawie wype³ni³o siê proroctwo Ozeasza, który proroko-
wa³ w VIII wieku przed Chrystusem, ¿e Synowie Izraela
bêd¹ przez d³u¿szy czas bez Króla (Jezusa) i bez Ksiêcia (Mi-
cha³a), bez ofiary i bez pos¹gu, bez efodu i bez terafów. Po-
tem Synowie Izraela siê nawróc¹ i znów bêd¹ szukaæ Pana,
swojego Boga i Dawida, swojego króla i w Dniach Ostatecz-
nych z bojaŸni¹ zwróc¹ siê do JAHWE i Jego dobroci (Oze-
asz 3,4).

15. Dnia 14.02.1995 roku rzek³ do mnie Pan Jezus: Boga nikt
nigdy nie widzia³, ani g³osu Jego nikt nigdy nie s³ysza³...

Zdziwi³y mnie te s³owa, dlatego d³ugo zastanawia³em siê
nad ich prawd¹. Wówczas Pan powiedzia³ do mnie powtór-
nie: Nie dziw siê zatem, ¿e najpierw objawi³em ci, i¿ jesteœ
œw. Micha³em, a potem po kilku latach powiedzia³em do cie-
bie: Jesteœ Anio³em zboru Filadelfii.

Wówczas ogarnê³a mnie potworna niemoc i zniechêcenie,
dlatego – nie rozumiej¹c niczego – odpowiedzia³em: Dajcie
mi ju¿ spokój!... Powiedzia³em tak, poniewa¿ objawienie to
zmusza³o mnie do dalszych dociekañ, a ja by³em pewny, ¿e
redakcja MESJAÑSKICH WERSETÓW definitywnie zo-
sta³a zakoñczona na punkcie 14 rozdzia³u „UZUPE£NIE-
NIA”. W dotychczasowej wersji, prawda zawarta w mojej
ksi¹¿ce stanowi³a logiczn¹ ca³oœæ, natomiast powy¿sze obja-
wienie stwarza³o dodatkowe trudnoœci teologiczne, ciê¿kie
do pogodzenia z przyjêtym tokiem rozumowania.

16. Dnia 15.02.1995 roku nie widzia³em nikogo, jednak wy-
czu³em wyraŸnie obecnoœæ pewnej Istoty, która by³a niby bli-
sko, a zarazem niezmiernie daleko; tak daleko, ¿e porozu-
miewa³a siê ze mn¹ z ciemnoœci. Nie s³ysza³em ¿adnych
s³ów, jednak uœwiadomi³em sobie prawdê, któr¹ wypowie-
dzieæ mo¿na nastêpuj¹cymi s³owami: Myœl¹ swoj¹ dotar³eœ
ju¿ poza granicê Kosmosu, jednak wiêcej niczego nie
zg³êbisz. Osaczony bowiem jesteœ granic¹ Nieskoñczonoœci.
Wówczas z ulg¹ powiedzia³em: Teraz rozumiem dlaczego œw.
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Jan nie widzia³ Œwi¹tyni w Jeruzalem Niebieskim, albowiem
Pan, Bóg Wszechmog¹cy jest jego Œwi¹tyni¹, oraz Baranek,
który w³aœnie do Anio³a zboru Filadelfii powiedzia³: Zwy-
ciêzcê uczyniê filarem w Œwi¹tyni Boga mojego i ju¿ z niej
nie wyjdzie (Obj. 3,12).

Pojêcie „Œwi¹tynia Boga”, a nastêpnie „Bóg Wszech-
mog¹cy jest jego Œwi¹tyni¹, oraz Baranek” (Obj. 21,22), nale-
¿y rozumieæ jako obecnoœæ (udzielanie siê) Boga Niewidzial-
nego oraz Baranka we wszystkim, pocz¹wszy od Nowego Je-
ruzalem na Nowej Ziemi, których Œwi¹tyni¹ jest Bóg
Wszechmog¹cy, oraz Baranek, poprzez Nowe Niebo, którego
Œwi¹tyni¹ jest tak¿e Bóg Wszechmog¹cy znany jedynie Sy-
nowi a skoñczywszy na Nieskoñczonoœci, która ogarnia
skoñczony Wszechœwiat, bêd¹cy ci¹gle w ekspansji.

W tym miejscu muszê coœ napisaæ o myœli przemiesz-
czaj¹cej siê z nieskoñczon¹ prêdkoœci¹ (nieskoñczonoœæ na
sekundê). Piszê: nieskoñczonoœæ na sekundê, a nie w u³am-
ku sekundy, poniewa¿ przekazywana prawda ma jeszcze
chwile do analizy, a wiêc rozwa¿ania nad ni¹ w celu g³êbsze-
go zrozumienia przez medium. Nie ka¿dy mo¿e byæ me-
dium, a szczególnie wtedy, gdy przekazywana prawda pocho-
dzi ze Ÿród³a œciœle z nim zwi¹zanym w uprzednim istnieniu,
a wiêc preegzystencji.

Preegzystencja na tym padole ziemskim mo¿e byæ uœpio-
na, lecz jednak nawet chwila mo¿e j¹ uœwiadomiæ i pobudziæ
do dzia³ania. A, ¿e mo¿e byæ uœpiona, œwiadczy sam Jan
Chrzciciel, który na pytanie: Eliaszem jesteœ? – Odpowie-
dzia³: Nie jestem!..., gdy tymczasem Pan Jezus powiedzia³
o nim: On w³aœnie jest Eliaszem, który mia³ przyjœæ! Komu
zatem wierzyæ? – Janowi Chrzcicielowi, czy Panu Jezusowi,
który jako Bóg Prawdziwy wiedzia³ o wszystkim. Cz³owiek
niejednokrotnie nie wie o tym kim jest, jeœli mu to nie zosta-
nie objawione, lub powiedziane. Myœl zwi¹zana jest ze zjawi-
skiem telepatii, a wiêc przekazywania myœli na odleg³oœæ.
Zjawisko telepatii jest do tej pory sporne i nie wyjaœnione,
lecz jednak potwierdzone faktem, bez udzia³u bodŸców
wzrokowych i s³uchowych, czy te¿ dotykowych. Jedno jest
tylko pewne: istnieje Ÿród³o nadania, przekazu i medium od-
bioru. Myœl zatem jest œwiadomoœci¹ pojmowan¹ „w mgnie-
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niu oka”. Mo¿e zatem wspominaæ przesz³oœæ, ju¿ urzeczy-
wistnion¹, która z racji urzeczywistnienia jest logiczna, gdy¿
³¹czy przepowiednie w logiczn¹ ca³oœæ. Mo¿e równie¿ siêgaæ
do przysz³oœci, pobudzona przez podpowiedzi (pewien ro-
dzaj objawieñ) do zrozumienia.

Przeczy zatem postawie umys³owej, dopuszczaj¹cej przyj-
mowanie przekonañ na mocy argumentów autorytatywnych,
czy mocy tradycji i wiary, która od wiernych wymaga prawo-
wiernoœci wobec Koœcio³a. A, ¿e myœl ta pochodzi z jednego
Ÿród³a logiki, przeto ³¹czy trzy objawione Pisma w jedn¹, lo-
giczn¹ ca³oœæ, wbrew prawowiernoœci Koœcio³a!

Do tej pory wszystko, co rozwa¿a³em w mojej ksi¹¿ce do-
tyczy³o Boga Wszechœwiata, a wiêc Boga JAHWE, który mó-
wi³ przez proroków (I Piotra 1,10), póŸniej jako JEHOSZUA
(JAHWE JEST ZBAWIENIEM). Dlatego w podpunkcie
A. punktu 12-tego zatytu³owanego „Wyjaœnienia”, rozdzia³u
II „KORAN JAKO WYJAŒNIENIE WSZYSTKICH RZE-
CZY”, napisa³em: Interpretacja Starego i Nowego Testamen-
tu omawiana w „CZASACH OSTATECZNYCH” i „CHRO-
NOLOGII PRAWDY NA PODSTAWIE OBJAWIEÑ I PI-
SMA” nie jest wy³¹cznie moja. Zosta³a mi ona objawiona
w widzeniach, na podstawie których interpretacjê tê odtwo-
rzy³em. Natomiast interpretacja Koranu jest prawie ca³kowi-
cie moja (poza wyj¹tkiem prawdy zawartej w punkcie 2.
„ZRODZENI” I „STWORZENI”) i jest konsekwencj¹ po-
wy¿szych opracowañ. Tak by³o do dnia 15.02.1995 roku, kie-
dy w objawieniu sam odnalaz³em Boga Ojca Transcendent-
nego. Ale co z tego wynika? – Opisujê to w niniejszym punk-
cie rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, zmierzaj¹c do poznania
ca³ej Prawdy, dziœ nie tylko po krótkich rozwa¿aniach z mo-
jej strony, ale ju¿ konkretnie przez objawienia, które w osta-
tecznej formie nigdy nie s¹ myl¹ce, bo dotycz¹ Boga, którego
mo¿na poznaæ przez „serce”. On jest tylko Dobry (Mar.
10,18), a nie ¿aden z Nas. Do Niego wszystko zmierza pomi-
mo przeciwnoœci losu:

Gloria victis! – Taka jest domena Mi³oœci,
Która – chocia¿ na koñcu – lecz zawsze zwyciê¿a
I przez Swoj¹ powinnoœæ, ju¿ w pe³ni litoœci
Œwiadczy ³askê, gdy wroga pozbawi orê¿a.
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Zatem mówi: Chwa³a zwyciê¿onym! – Niezrównany, który
ka¿e z niewoli wyzwalaæ przez perswazjê, aby wszyscy doszli
do poznania jedynej Prawdy, któr¹ jest: MI£OŒÆ! On sam
wszystko rozezna, a potem my sami. Amen.

Tak wiêc Boga nikt nigdy nie widzia³, choæ Jednorodzony
Syn, który jest na ³onie Boga Niewidzialnego objawi³ Go
(Jan 1,18). Wszystko bowiem zosta³o Mu przekazane przez
Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tyl-
ko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ (Mat. 11,27). Jednak
Ojca, oprócz Syna nikt teraz poj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Oj-
ciec z istoty swej jest Niewidzialny, Samowystarczalny, ni-
czym nieokreœlony, z niczym nie porównywalny. Jest Istot¹
absolutnie konieczn¹, istniej¹c¹ sama z Siebie, dlatego
wieczn¹ i nieskoñczenie doskona³¹. W³aœnie z tego powodu
ludzka, skoñczona myœl nie mo¿e Boga poj¹æ w Jego nie-
skoñczonoœci. I chocia¿ Boga nikt nigdy nie widzia³, to je¿eli
siê wzajemnie mi³ujemy, Bóg mieszka w nas i mi³oœæ Jego
dosz³a w nas do doskona³oœci (I Jana 4,12), poprzez Syna,
który w³aœnie jest Mi³oœci¹, dlatego zasiad³ na tronie jako
Pocz¹tek i Koniec, Alfa i Omega; na tronie, który utwierdzo-
ny zosta³ przez Tego, którego tylko nazwano Bogiem Moc-
nym, Ojcem Odwiecznym.

Utwierdzenie tronu przez Tego, którego tylko nazwano
Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym zwi¹zane by³o ze
zmian¹ stanowisk; Micha³ obj¹³ tron Syna Bo¿ego, a Syn
Bo¿y narodzi³ siê na Ziemi jako cz³owiek. Zdarzenie to
mog³o nast¹piæ, poniewa¿ wszystko rozegra³o siê w skoñczo-
nym, choæ bêd¹cym w ci¹g³ej ekspansji Wszechœwiecie, któ-
rego Œwi¹tyni¹ by³ Bóg Wszechmog¹cy.

Maj¹c na uwadze pojêcie „Syn Bo¿y”, oraz to, ¿e Chrystus
by³ „za Syna”, nale¿y rozgraniczyæ pojêcie „jestem Jego Oj-
cem”, od pojêcia „jestem Mu za Ojca”. Uczyni³ to ju¿ sam
Chrystus, kiedy o Ojcu Niewidzialnym powiedzia³ do
¯ydów nastêpuj¹ce s³owa: Nigdy nie s³yszeliœcie ani Jego
g³osu, ani nie widzieliœcie Jego postaci (Jan 5,37), gdy tym-
czasem Moj¿esz widzia³ objawiaj¹cego siê Boga w krzaku go-
rej¹cym, a póŸniej widzia³ Go ca³y Naród Izraelski w s³upie
ognistym i jeszcze w wielu innych postaciach. S³ysza³ te¿
prorok Natan s³owa Boga skierowane do Dawida o narodze-
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niu siê jego Syna, potomku Dawida wed³ug cia³a. Obja-
wiaj¹cy siê w ten sposób Bóg wyraŸnie powiedzia³: Bêdê Mu
„za Ojca”, a On bêdzie Mi „za Syna”.

A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wo-
dy i oto otworzy³y siê Niebiosa i ujrza³ Ducha Bo¿ego, który
zst¹pi³ w postaci go³êbicy i spocz¹³ na Nim. A oto rozleg³ siê
g³os z Nieba: Ten jest mój Syn umi³owany w którym mam
upodobanie (Mat. 3,16; Mar. 1,9; £uk. 3,21).

A kiedy Pan Jezus wzi¹³ ze sob¹ Piotra, Jakuba i Jana na
wysok¹ górê i kiedy zosta³ przemieniony przed nimi, oto
ob³ok jasny okry³ ich i rozleg³ siê g³os z ob³oku: Ten jest Syn
mój umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego s³uchajcie
(Mat. 17,1).

Równie¿ w Ewangelii œw. Jana, kiedy Pan Jezus trwo¿y
siê, mówi¹c: Teraz Dusza moja dozna³a lêku i có¿ mam po-
wiedzieæ? Ojcze wybaw Mnie od tej godziny. Nie, w³aœnie
dlatego przyszed³em na tê godzinê (Jan 12,27)... wyraŸnie
s³ychaæ g³os z Nieba, co stwierdzamy w dalszych wersetach
tego rozdzia³u. Ponadto Jan aposto³ sugeruje, ¿e g³os ten jest
g³osem Anio³a, gdy cytuje s³owa Pana Jezusa: Ojcze, ws³aw
Twoje imiê! Wtedy rozleg³ siê g³os z Nieba: Ju¿ ws³awi³em
i jeszcze ws³awiê. T³um stoj¹cy to s³ysza³ i mówi³: Za-
grzmia³o! Inni mówili: Anio³ do Niego przemówi³. Na to
rzek³ Jezus: G³os ten rozleg³ siê nie ze wzglêdu na Mnie, ale
ze wzglêdu na was (Jan 12,28).

Na podstawie powy¿szych cytatów stwierdzamy, ¿e s³owa
s³yszane i postacie widziane odnosz¹ siê do Tego Boga, który
by³ Chrystusowi „za Ojca”, czyli do Boga poznawalnego. Na-
tomiast wszystko to, co jest niewidzialne i niepoznawalne
dotyczy Boga Transcendentnego, który faktycznie jest Oj-
cem Jezusa; Ojcem znanym tylko Jemu. Dlatego Koœció³
s³usznie nazywa Jezusa Bogiem z Boga, Œwiat³oœci¹ ze
Œwiat³oœci, Bogiem Prawdziwym z Boga Prawdziwego, zro-
dzonym, a nie stworzonym.

Tak wiêc nale¿y rozró¿niæ pojêcie „jestem Jego Ojcem” od
pojêcia „jestem Mu za Ojca”, poniewa¿ dopiero wtedy bêdzie
wiadomo, dlaczego Pan Jezus powiedzia³ o Ojcu: Nigdy nie
s³yszeliœcie, ani Jego g³osu, ani nie widzieliœcie Jego posta-
ci..., gdy tymczasem uczniowie s³yszeli g³os z Nieba. Widzia³
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te¿ Moj¿esz Boga w krzaku ognistym, który powiedzia³ do
niego: Jestem Bogiem ojca twego; Bogiem Abrahama, Izaaka
i Jakuba. Kto jest Tym Bogiem? – ju¿ powszechnie wszyst-
kim wiadomo.

Nie zosta³o mi objawione, lecz jedynie przypuszczam, ¿e
rozró¿nienie to pierwotnie istnia³o w Ewangeliach, a szcze-
gólnie w Ewangelii œw. Jana. Do Ojca Prawdziwego Chrystus
zwraca³ siê „Ojcze”, a do Tego, który by³ Mu „za Ojca” zwra-
ca³ siê po prostu „Abba” (Tato). Z czasem jednak s³owo to zo-
sta³o wymazane przez przepisywaczy Pisma, gdy¿ forma „Ta-
to” wed³ug nich, wobec Majestatu Boskiego brzmia³a zbyt
poufale. Zwrócenie siê do Boga „Tato” jest ju¿ czymœ wiêcej,
jest dodatkowym zwrotem opartym na tym, ¿e tylko dzieci
tak wówczas mówi³y do swych ojców. Do Boga, „który jest
zbyt Wynios³y” nikt tak siê nie zwraca³. W pierwotnej for-
mie s³owo „Abba” zachowa³o siê jedynie w Ewangelii œw.
Marka (Mar. 14,36), oraz w listach œw. Paw³a (Rzym. 8,15;
Gal. 4,6). Znamiennym faktem jest to, ¿e s³owo „Tato” w po-
wy¿szych wersetach wystêpuje przed s³owem „Ojcze” (Abba,
Ojcze), co by wskazywa³o na to, ¿e Chrystus zwracaj¹c siê do
Ojca, równoczeœnie musia³ zwróciæ siê do Taty; przez Tatê do
Ojca.

W MODLITWIE ARCYKAP£AÑSKIEJ CHRYSTUSA
Pan zwracaj¹c siê do Ojca wyraŸnie stawia warunek: „Ojcze,
nadesz³a godzina. Otocz Syna swego chwa³¹, aby Syn Ciebie
ni¹ otoczy³ (Jan 17,1).”

Tak do Boga Transcendentnego nawet Syn nie mo¿e siê
zwróciæ. Poniewa¿ Bóg ma przyczynê swego istnienia w sa-
mym Sobie, a zatem jest Absolutnym Byciem, niezale¿nym
od nikogo, dlatego niemo¿liwe s¹ wobec Niego jakiekolwiek
uwarunkowania i uzupe³nienia.

W cytowanej wypowiedzi Pan wyraŸnie stwierdza, ¿e jest
zale¿ny od Ojca, ale, ¿eby Bóg by³ uwielbiony, musi spe³niæ
pewien warunek wobec Syna; musi Go po prostu „otoczyæ
chwa³¹”. To uwarunkowanie nie mo¿e byæ zatem skierowane
do Boga Transcendentnego, który jest Absolutnie niepojêty
i Absolutnie Doskona³y. Uwarunkowanie to skierowane jest
do kogoœ innego, do kogoœ, kto bezpoœrednio zwi¹zany jest
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z Chrystusem tak¹ form¹ za¿y³oœci, ¿e Chrystus mo¿e sta-
wiaæ Mu warunki.

Czy jest to mo¿liwe, aby Chrystus ca³kowicie zale¿ny od
Boga, bo przecie¿ „na krótko uczyniony zosta³ mniejszym od
anio³ów” (Hebr. 2,9), móg³ stawiaæ Mu warunki? Oczywiœ-
cie, ¿e tak, bo przecie¿ zale¿noœæ ta wynika³a z prawdy wcze-
œniej wypowiedzianych s³ów: Si¹dŸ „po prawicy” mojej...
Konsekwencj¹ tych s³ów zrealizowana zosta³a obietnica Mi-
cha³a Archanio³a, który do króla Dawida powiedzia³ wyraŸ-
nie: Kiedy wype³ni¹ siê twoje dni i spoczniesz obok swych
przodków, wtedy wzbudzê po tobie potomka twojego, który
wyjdzie z twego ³ona i utwierdzê Jego królestwo. On zbuduje
dom imieniu Memu, a Ja utwierdzê tron Jego królestwa na
wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie Mi za Syna.

Skoro Chrystus „jest Synem” i równoczeœnie by³ „za Sy-
na”, to z powy¿szej prawdy wynika, ¿e mowa tu jest o dwóch
istotach; o Bogu Niewidzialnym, znanym tylko Synowi
i o Bogu widzialnym, spe³niaj¹cym tylko swoj¹ misjê. A ¿e
by³ nim Anio³, to ju¿ powszechnie wszystkim wiadomo. Nie
trzeba udowadniaæ, ¿e tak¿e Syn jest Bogiem, bo œw. Piotr
napisa³, i¿ w przepowiadaj¹cych prorokach dzia³a³ Duch
Chrystusowy, a co do proroctw nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
objawi³ je sam Bóg.

Wnikaj¹c ju¿ poza granice Wszechœwiata, stwierdzamy, i¿
Pismo mówi o trzech ró¿nych Bogach zale¿nych od siebie
wed³ug hierarchii. Natomiast w graniach Wszechœwiata Pi-
smo mówi o dwóch Bogach objawionych, dlatego poznawal-
nych z tym, ¿e pierwszy jest istot¹, któr¹ Bogiem nazwano,
a drugi jest Bogiem Prawdziwym, bêd¹cym faktycznie praw-
dziwym Synem Bo¿ym, przez którego zosta³ stworzony ów
Wszechœwiat (Hebr. 1,8; Ps. 45,7; 102,26).

Tak wiêc Boga Wszechmog¹cego nikt nigdy nie widzia³, co
œwiadczy o tym, i¿ Byt realny istnieje niezale¿nie od pozna-
nia, od œwiadomoœci podmiotu poznaj¹cego. Tak wiêc rozum
jest czymœ pierwotnym w stosunku do materii, co œwiadczy
o absolutnej pierwotnoœci Ducha a wtórnoœci materii.

Zatem Boga nikt nigdy nie widzia³, dlatego jest On Bytem
niezale¿nym od innych, nie maj¹cym przyczyny; jest Bytem
Doskona³ym. Mo¿na Go uwa¿aæ za Niezmienn¹, Wieczn¹,
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Jedyn¹ i Konieczn¹ przyczynê rzeczywistoœci, od której
wszystko inne jest zale¿ne. Zale¿noœæ ta stopniuje siê w hie-
rarchii, od w³adz najni¿szych, do w³adz najwy¿szych. Dlate-
go œw. Pawe³ napisa³: Chcia³bym, ¿ebyœcie wiedzieli, ¿e
g³ow¹ ka¿dego mê¿czyzny jest Chrystus, mê¿czyzna zaœ jest
g³ow¹ kobiety, a g³ow¹ Chrystusa jest Bóg (I Kor. 11,3).

Tak wiêc wszyscy jesteœmy Chrystusowi, a Chrystus Bo¿y
(I Kor. 3,23). Niech wiêc Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec chwa³y da wam Ducha m¹droœci i objawienia ku
poznaniu Jego (Efez. 1,17), albowiem Jeden jest Bóg, jeden
te¿ poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi, cz³owiek Jezus
Chrystus (I Tymmot. 2,5).

Na podstawie powy¿szych cytatów stwierdzamy, ¿e istnie-
je Istota, która jest wiêksza od Pana Jezusa. Jest ni¹ Bóg
Transcendentny, który jest ponad wszystko i który wykracza
poza wszelkie pojêcia i mo¿liwoœci okreœlenia. Zreszt¹
wed³ug „Biblii Tysi¹clecia” (wydanie III) o Panu Jezusie jest
napisane: A ty Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ spoœród
plemion Judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie
w³ada³ w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku, od dni
wiecznoœci (Mich. 5,1; Mat. 2,5; Jan 7,42), co by wskazywa³o
na to, ¿e Jezus mia³ swój pocz¹tek. By³a to chwila Jego naro-
dzenia, albowiem wg Koœcio³a Chrystus jest Bogiem z Boga,
Œwiat³oœci¹ ze Œwiat³oœci, Bogiem Prawdziwym z Boga
Prawdziwego, zrodzonym, a nie stworzonym... Lecz nie jest
On wspó³istotny Ojcu Transcendentnemu.

Tymczasem w rozdziale „TAJEMNICA TRÓJCY ŒWIÊ-
TEJ” i w rozdziale „POS£OWIE”, ja sam nauczam, powo³uj¹c
siê na s³owa Pana Jezusa: IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody,
udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego
(Mat. 28,18), ¿e Ojciec i Syn i Duch Œwiêty, to wy³¹cznie Jedno,
a nie zarazem Jedno i ka¿dy z osobna, jako osoby: pierwsza od-
rêbna od drugiej i trzeciej i te miêdzy sob¹. Ojciec i Syn i Duch
Œwiêty, to po prostu wielorakie okreœlenie Boga, którym jest
Duch Pana Jezusa, jako ¿e Bóg jest Duchem.

Nie jest to ¿adnym b³êdem, poniewa¿ prawda ta obo-
wi¹zuje w granicach Wszechœwiata i faktycznie, wy³¹cznie
w granicach Wszechœwiata tytu³ Ojca przys³uguje tak¿e Pa-
nu Jezusowi – Bogu JAHWE, w czym utwierdzi³ nas prorok
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Izajasz, przez którego mówi³ Duch Chrystusowy (I Piotra
1,10) pisz¹c: Tyœ JAHWE jest naszym Ojcem i Odkupicie-
lem. To jest Twoje imiê odwieczne (Izaj. 63,16). Poza
Wszechœwiatem tytu³ Ojca, Bogu JAHWE ju¿ nie przys³ugu-
je. Dlatego poza granicami Wszechœwiata, w Nieskoñczo-
nym i Niepoznawalnym Bogu Ojcu, obowi¹zuje ju¿ zupe³nie
inna zasada i inne pojêcia, o czym ze wzglêdu na Transcen-
dencjê (³ac. transcendens = przekraczaj¹cy) nie powinienem
ju¿ pisaæ, jako ¿e Byt Absolutny istnieje poza rzeczywistoœci¹
kosmiczn¹, a wiêc poza umys³em poznaj¹cym. Jednak Bóg
Transcendentny objawi³ mi siê trzy razy, rozmawiaj¹c ze
mn¹, dlatego z grubsza poruszê ten temat.

Mo¿e ktoœ powiedzieæ: Jesteœ niespe³na rozumu, twier-
dz¹c, ¿e z Bogiem Transcendentnym prowadzi³eœ dialog.
Tymczasem ¿aden prorok nie rozmawia³ nawet z Bogiem
Wszechœwiata. Powtarzali oni jedynie s³owa Boga JAHWE,
bêd¹c jakby „tub¹”, przez któr¹ mówi³ Bóg.

Poruszaj¹c ten temat, pragnê ujawniæ drugie objawienie,
w którym Bóg Transcendentny powiedzia³ do mnie: Jak my-
œlisz? Religia, któr¹ wyznaje Chomeini jest od Boga, czy nie?
Bez namys³u odpowiedzia³em: Od Boga!... i natychmiast zo-
sta³em przebudzony. Po przebudzeniu d³ugo zastanawia³em
siê, dlaczego powiedzia³em: Od Boga!..., a to z tego powodu,
¿e islam nie uznaje Pana Jezusa jako Boga, lecz jako proroka,
przeto bêd¹c chrzeœcijaninem do islamu odnosi³em siê z re-
zerw¹, choæ intuicyjnie czu³em sympatiê do tej religii. Przy-
znajê, ¿e do tej pory nic wiêcej o islamie nie wiedzia³em.

Objawienie to mia³em bardzo dawno, w 1982 r., dlatego
nie zapisa³em dok³adnej jego daty. Objawienie to dopisa³em
jako istotne i zrozumia³e po napisaniu drugiego wiersza
„DO ¯YDÓW”, dnia 13 lipca 1985 r. Od tego czasu
zacz¹³em studiowaæ Koran utwierdzony w przekonaniu, ¿e
jest on po Starym i Nowym Testamencie trzecim objawio-
nym S³owem Bo¿ym.

W tym miejscu nale¿a³oby poczyniæ pewne sprostowanie
dotycz¹ce interpretacji trzech Pism objawionych. Otó¿ id¹c
za nauk¹ œw. Jana, stwierdzamy oczywist¹ rozbie¿noœæ w lo-
gice jego nauki – a co za tym idzie i mojej – poniewa¿ w swo-
jej Ewangelii o Panu Jezusie Jan wyraŸnie naucza, ¿e jest On
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Synem Boga Ojca, gdy pisze: Boga nikt nigdy nie widzia³,
lecz Jednorodzony Syn, który jest na ³onie Ojca, objawi³ Go
(Jan 1,18). Tymczasem w Objawieniu wyraŸnie stwierdza, ¿e
Jezus jest stworzony, gdy cytuje Jego s³owa: To mówi Ten,
który jest Amen, œwiadek wierny i prawdziwy, Pocz¹tek
stworzenia Bo¿ego (Obj. 3,14). Dlatego w tym miejscu nale-
¿y zadecydowaæ bez cienia w¹tpliwoœci, czy Jezus jest „jed-
norodzony”, czy „stworzony”?

Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e Pan jest stworzony. Dla wyró¿-
nienia pozycji Jezusa jest On „Pocz¹tkiem stworzenia Bo¿e-
go” (Pocz¹tek i Koniec, Pierwszy i Ostatni). Dlatego po wy-
rzuceniu szatana z Nieba w Koranie czytamy: Mi³osierny
umocni³ siê na tronie... (XX,5), co œwiadczy o tym, ¿e tron
Jego by³ zagro¿ony. Zdania tego absolutnie nie mo¿na od-
nieœæ do Boga Ojca Transcendentnego, w którym nigdy nie
ma ¿adnej odmiany, a wiêc Tej Opatrznoœci, której nie
chwiej¹ siê nigdy posady. Dlatego zgodnie z rygorystycz-
nym monoteizmem islamu jest tylko Jeden Bóg. Przeto Ar-
chanio³ Gabriel zwracaj¹c siê do Muhammada przekaza³:

Mów:
„On – Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1).

St¹d w odniesieniu do prawieków sam Jezus mówi o Sobie:
Pocz¹tek stworzenia Bo¿ego...i, jak wyjaœni³em w punkcie 3.
rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, s³owa te mo¿na odnieœæ do
dnia zmartwychwstania, poniewa¿ zmartwychwstanie to
„umownie” nowe stworzenie, a wiêc przywrócenie do ¿ycia
tego, który ju¿ by³. Zatem Pan Jezus musia³ umrzeæ i zmar-
twychwstaæ, aby przez œmieræ zniszczyæ tego, który mia³
w³adzê nad œmierci¹ to jest diab³a (Hebr. 2,14).

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿emy stwierdziæ,
¿e istniej¹ dwa rodzaje stworzeñ, a wiêc te, które s¹ stworzo-
ne przez samego Boga Ojca Transcendentnego, który „nie
zrodzi³ i nie zasta³ zrodzony”, a zatem Tego, który stwarza
z niczego w Swojej Nieskoñczonoœci, oraz te, które s¹ stwo-
rzone przez istoty ju¿ wczeœniej stworzone.

W naszym Wszechœwiecie jedyn¹ Istot¹ stworzon¹ przez
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Boga Ojca Transcendentnego jest Bóg JAHWE (Pierwszy
i Ostatni, Pocz¹tek i Koniec) póŸniej, jako JEHOSZUA (JA-
HWE JEST ZBAWIENIEM). Potwierdza to Izajasz, przez
którego mówi³ Duch Chrystusowy (I Piotra 1,10), gdy cytuje
s³owa Boga: Wy jesteœcie moimi œwiadkami – mówi JAHWE
i moimi s³ugami, których wybra³em, abyœcie mogli poznaæ
i uwierzyæ Mi, ¿e tylko Ja istniejê. Boga przede Mn¹ stwo-
rzonego nie by³o, ani po Mnie nie bêdzie. Ja, JAHWE, tylko
Ja istniejê i poza Mn¹ nie ma Wybawiciela (Izaj. 43, 10).

W wersecie tym Bóg JAHWE wyraŸnie mówi, ¿e „Boga
przede Mn¹ stworzonego nie by³o, ani po Mnie nie bêdzie”,
st¹d Pierwszy i Ostatni. To dzie³o stworzenia oczywiœcie od-
nosi siê do Boga Ojca Transcendentnego. W dalszej kolejno-
œci stwarza ju¿ sam Bóg JAHWE, jako Pan Wszechœwiata, al-
bowiem: Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bo-
giem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko
przez nie powsta³o, a bez niego nic nie powsta³o, co powsta³o
(Jan 1,1). Aby sprawa ta siê urzeczywistni³a, z kolei Bóg
Wszechœwiata podejmuje dzie³o stworzenia, stwarzaj¹c
w pierwszej kolejnoœci siedmiu Archanio³ów, którymi s¹ Bo-
gowie (El), w nastêpuj¹cej kolejnoœci o imionach: Dada’el,
który sta³ siê przeciwnikiem, czyli szatanem. W Koranie jego
imiê zosta³o okreœlone s³owem Iblis; nastêpnie po kolei: Ga-
bri’el, Uri’el, Rafa’el, Godi’el, Suri’el i na samym ostatku Mi-
ka’el (KTÓ¯ JAK BÓG), którego najbardziej umi³owa³ nie
tylko Pan (Obj. 3,9), ale tak¿e Bóg Ojciec Transcendentny.

W wyniku tego stworzenia zaistnia³y istoty stworzone
o tej samej „naturze”, czyli w zupe³noœci wspó³istotne Bogu
JAHWE, a wiêc Ksi¹¿êta, których z tego powodu mo¿na na-
zwaæ Synami. Potwierdza to Ksiêga Hioba, w której opisana
jest nastêpuj¹ca scena: Zdarzy³o siê pewnego dnia, ¿e Syno-
wie Bo¿y udali siê, aby stan¹æ przed JAHWE, ¿e i szatan te¿
poszed³ z nimi (Hiob 1,6).

A, ¿e istoty te by³y wspó³istotne Bogu JAHWE, potwier-
dza fakt buntu szatana, który jako Archanio³ (Ksi¹¿ê aniel-
ski) wynosi³ sie ponad Boga JAHWE (Króla Wszechœwiata)
i podobnie, jak Ksi¹¿ê anielski Persji i Grecji walczy z Nim,
jak równy z równym (Dan. 10, 20; 11, 1). Dlatego Król
Wszechœwiata mówi do Daniela: Oznajmiê ci, co jest napisa-
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ne w Ksiêdze prawdy. I nie ma, ani jednego, kto by mê¿nie
sta³ po Mojej stronie przeciwko nim, oprócz Micha³a, wasze-
go Ksiêcia anielskiego. A Ja, od pierwszego roku (panowa-
nia) Dariusza Meda (po przekazaniu tronu Boga Micha³owi)
jestem Mu ku pomocy i obronie, wed³ug s³ów:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej...
Ber³o mocy Twojej poœle JAHWE z Syjonu.
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich (Ps. 110,1).

Przeto ukazuje siê w postaci widzialnej i mówi nie „przez
proroka”, ale „do proroka”. Wygl¹d Jego (Dan. 10,5) jest
identyczny z wygl¹dem Pana Jezusa ukazuj¹cemu siê œw. Ja-
nowi (Obj. 1,13; 19,12), kiedy mówi: Nie lêkaj siê, Jam jest
Pierwszy i Ostatni i ¿yj¹cy. By³em umar³y, lecz oto ¿yjê na
wieki wieków i mam klucze œmierci i Otch³ani.

Te same s³owa mówi Bóg JAHWE przez Izajasza: Tak mó-
wi Pan, Król Izraela i jego Odkupiciel, JAHWE Zastêpów. Ja
jestem Pierwszy i Ostatni, oprócz Mnie nie ma Boga (Izaj.
41,1; 43,10; 44,6; 48,12; Obj. 22,13).

Pycha szatana (najdoskonalszego z Archanio³ów) by³a tak
wielka, ¿e nawet wynosi³ siê ponad wszystko, co siê zwie Bo-
giem i jest przedmiotem Boskiej czci (II Tesal. 2,4) pomimo te-
go, ¿e sam jest stworzeniem, ale wspó³istotnym Panu. W prze-
ciwnym przypadku szatan nie móg³by siê tak zachowywaæ.

Potwierdza to VII sura Koranu, która opisuje scenê nie-
pos³uszeñstwa szatana, kiedy szatan dobrowolnie nie zgadza
siê, aby oddaæ „pok³on” cz³owiekowi mówi¹c:

„Ja jestem lepszy od niego!
Ty stworzy³eœ mnie z ognia,
a jego stworzy³eœ z gliny” (7, 10; VII, 12).

Chodzi tu o zjawisko wcielenia siê ka¿dego anio³a w cia³o
cz³owieka, jako ¿e cia³o ska¿one zmys³ami, s³aboœciami
i po¿¹dliwoœciami obna¿a wartoœæ ducha, co zosta³o opisane
w punkcie 5. „JEZUS – S£OWO WCIELONE”. Zjawisko to
dotyczy tak¿e Stwórcy Wszechœwiata, co najlepiej oddaje cy-
tat: Poniewa¿ dzieci uczestnicz¹ we krwi i w ciele, dlatego
i On tak¿e, bez ¿adnej ró¿nicy sta³ siê ich uczestnikiem, aby
przez œmieræ pokonaæ tego, który mia³ w³adzê nad œmierci¹,
to jest diab³a (Hebr. 2,14), oraz nastêpuj¹ca sentencja:
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Czemu Bóg tyle przeszed³, a mimo to wy¿y³?
– Bo przed ludzk¹ postaci¹, sam Siebie uni¿y³.
Jeœli Bóg by³ cz³owiekiem, zatem anio³owie;
S³owo Cia³em siê sta³o – ka¿dy siê wypowie.

Dlatego wczeœniej mówi do Archanio³ów: Uczyñmy cz³o-
wieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rodz. 1,26). Jacy byli
zatem Anio³owie w Niebie, widzimy to na przyk³adzie ludzi,
tym bardziej ¿e w czasach wspó³czesnych, w cia³ach ludzkich
¿yje niespotykana, jak do tej pory, liczba istot niebiañskich
(duchów), w przeciwieñstwie do dawnych czasów. Koran zja-
wisko to okreœla „zgromadzeniem d¿innów” i ludzi Bo¿ych.
Œwiadczy o tym fakt, ¿e przez stulecia postêp nauki, techniki
i technologii nigdy nie rozwija³ siê tak, jak do tej pory.
W przeci¹gu niespe³na dwóch wieków, postêp idzie w szalo-
nym tempie, w przeciwieñstwie do czasów przesz³ych,
w których nawet przez tysi¹clecia takiego postêpu nie by³o.

Kiedy BÓG JAHWE ju¿ wczeœniej stworzony przez Boga
Ojca Transcendentnego, a póŸniej istoty stworzone przez
Niego i Jemu przyjazne nie osi¹gn¹ zamierzonego celu
w pierwszym stworzeniu (bunt szatana), to powtarzaj¹ one
swoje stworzenie. Stworzenie to odbywa siê najpierw przez
narodziny na Ziemi w postaci cz³owieka, nastêpnie przez
œmieræ i zmartwychwstanie. Przecie¿ ani obrzezanie, ani nie-
obrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie (Gal. 6,15).
Przeto niech ka¿dy Nasz¹ wolê czuje i zrozumie istotê nowe-
go stworzenia:

„To wasz Dzieñ, który wam zosta³ obiecany!”
Tego Dnia My zwiniemy Niebo
tak, jak siê zwija zwoje ksi¹g.
I tak, jak zaczêliœmy pierwsze stworzenie,
My je powtórzymy
– wed³ug Naszej obietnicy.
Zaprawdê, My tego dokonamy!
I napisaliœmy ju¿ w Psalmach,
po napomnieniu:
„Moi s³udzy sprawiedliwi
odziedzicz¹ Ziemiê” (XXI,104)

Gdy Bóg Ojciec Transcendentny stwarza z niczego, wtedy to
„nic” jest tylko pozorem, poniewa¿ istniej¹ elementarne
cz¹steczki zwane transcendtrino, które w tej chwili przeni-
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kaj¹ Wszechœwiat. Nie maj¹ one ani masy, ani ³adunku, czyli
pozorne „nic” niewykrywalne we wszechœwiecie. Do ich
uaktywnienia potrzebna jest niewyobra¿alna energia, która
powoduje, ¿e cz¹steczki te zmieniaj¹ siê w inne cz¹steczki
elementarne zwane neutrinami. Neutrina s¹ cz¹stkami, któ-
re oddzia³uj¹ z innymi formami materii tak s³abo, ¿e reje-
strowanie ich jest bardzo trudne. Do ich wytworzenia po-
trzebna jest zbyt wysoka energia.

Fizycy od dawna znali dwa rodzaje neutrin: neutrina
elektronowe i neutrina mionowe. O istnieniu trzeciego ro-
dzaju neutrin, neutrin taonowych œwiadcz¹ tylko rozpady
innych cz¹stek. W tej chwili przenikaj¹ Twoje cia³o.

Czy mo¿emy byæ pewni, ¿e to neutrino istnieje skoro nie
mo¿emy go wykryæ bezpoœrednio? Czy istniej¹ jeszcze jakieœ
inne rodzaje neutrin, których dotychczas nie stwierdzono?
A byæ mo¿e trzeci rodzaj neutrina taonowego, które powstaje
po rozpadzie innych cz¹stek, s¹ w³aœnie cz¹stkami najbar-
dziej elementarnymi, które okreœlamy jako transcendtrino.

Tak wiêc w pewnym sensie s³usznie g³osz¹ Arianie, ¿e Lo-
gos (Syn Bo¿y) nie wywodzi siê odwiecznie od Ojca, by³ bo-
wiem czas, kiedy On jeszcze nie istnia³. Dlatego zosta³ wy-
wiedziony z niczego przed stworzeniem œwiata, na podstawie
Boskiego aktu woli. „Bóg stworzy³ przez Niego wszystko,
pos³uguj¹c siê Nim niczym narzêdziem”. Dopiero od tego
momentu Boga Transcendentnego mo¿na uznaæ „Ojcem”.

Piszê: „w pewnym sensie s³usznie g³osz¹ Arianie”, ponie-
wa¿ Arianie równie¿ twierdz¹, ¿e po buncie szatana, w wol-
nej decyzji za i przeciw Bogu Syn stan¹³ po stronie Ojca, dla-
tego zosta³ przez Niego podniesiony do godnoœci Boskiej
i w tym sensie nazwany mo¿e byæ równie¿ Bogiem.

Jest to wielkie nieporozumienie, bo Bogu Ojcu Trenscen-
dentnemu „nikt nie jest równy”, dlatego nikt nie mo¿e za-
chwiaæ posadami jego tronu. W Nim nie ma ¿adnej odmiany,
ani chwilowego zaæmienia. Posady jego nigdy siê nie chwiej¹.
Okreœla Go bowiem granica Nieskoñczonoœci. Dlatego nale-
¿y tu odró¿niæ Boga JAHWE, jako Boga Wszechœwiata, od
Boga Ojca Trenscendentnego w jego Nieskoñczonoœci.

W wolnej decyzji za i przeciw Bogu Wszechœwiata, stan¹³
Archanio³ Micha³, który wyraŸnie powiedzia³ do króla Da-
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wida o jego Potomku (Jezusie): On zbuduje dom imieniu
Memu, a Ja utwierdzê tron Jego Królestwa (nie z tego œwia-
ta) na wieki. Ja bêdê Mu za Ojca, a On bêdzie Mi za Syna (II
Sam. 7,12).

Przeto nie bez przyczyny napisa³em wczeœniej, ¿e w sto-
sunku do Pana Jezusa nale¿y odró¿niæ s³owa: „jestem Jego
Ojcem”, od s³ów: „jestem Mu za Ojca”.

Dlatego wczeœniej nadmieni³em: W rozdziale tym bêdê uzu-
pe³nia³ na bie¿¹co wszystko to, co zostanie mi objawione i co
uznam za godne uwagi. Dopisujê go tak¿e po to, aby przedsta-
wiæ ju¿ zupe³nie poprawny tok rozumowania zawartego w mo-
jej ksi¹¿ce, nie wymazuj¹c tego, co ju¿ wczeœniej napisa³em.
Dziêki temu zostawiam œlad pierwotnych moich myœli.

Tak wiêc dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC, OD
KTÓREGO WSZYSTKO POCHODZI I DLA KTÓREGO
ISTNIEJEMY, oraz Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez
którego wszystko siê sta³o i dziêki któremu my tak¿e istnie-
jemy (I Kor. 8,6).

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na przyj¹æ, ¿e
w przysz³oœci, rzeczywistoœæ podzielona bêdzie miêdzy trzech
Bogów, stopniuj¹cych wszystko na trzy zale¿ne od siebie Byty:

– w Nowym Jeruzalem na Nowej Ziemi, o sta³ych i okre-
œlonych granicach. Bêdzie to ziemski przybytek Boga miê-
dzy ludŸmi. I bêdzie mieszka³ z nimi, a oni bêd¹ Jego ludem,
a sam Bóg bêdzie z nimi. I otrze wszelk¹ ³zê z oczu ich
i œmierci ju¿ nie bêdzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozo³u
ju¿ nie bêdzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminê³y (Obj.
21,3). Chodzi tu bez w¹tpliwoœci o Micha³a, bo On zosta³
mianowany Kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchi-
zedeka (Ps. 110,4);

– nastêpnie na Nowe Niebo, którego odpowiednikiem jest
skoñczony Wszechœwiat bêd¹cy do okreœlonego czasu
w ci¹g³ej ekspansji. W nim znajduje siê tron Tego, który za-
siadaj¹c na tronie, powiedzia³: Oto wszystko nowym czyniê.
Sta³o siê; Jam jest Alfa i Omega, Pocz¹tek i Koniec. Jest nim
oczywiœcie Baranek (Obj. 21,5), jako Arcykap³an na wieki
wed³ug porz¹dku Melchizedeka;

– i w koñcu na Nieskoñczonoœæ niczym nie ograniczon¹
w czasie i przestrzeni, któr¹ ogarnia Nieskoñczony i Niepo-
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znawalny Bóg, znany tylko Synowi Bo¿emu. Jemu, Królowi
wieków (wype³niaj¹cemu Niebiosa Niebios) Nieœmiertelne-
mu, Niewidzialnemu, Jedynemu Bogu – niech bêdzie czeœæ
i chwa³a na wieki wieków! Amen (I Tymot. 1,17).

Nie bez powodu napisa³em, ¿e Niewidzialny i Nieskoñ-
czony Bóg wype³nia Niebiosa Niebios. Ju¿ œw. Pawe³ w II
Liœcie do Koryntian napisa³: Znam cz³owieka w Chrystusie,
który przed czternastu laty – czy to w ciele by³o, nie wiem,
czy poza cia³em, nie wiem, Bóg wie, zosta³ uniesiony w za-
chwyceniu, a¿ do trzeciego Nieba (II Kor. 12,2).

Skoro istnieje trzecie Niebo, to z pewnoœci¹ istnieje
pierwsze i drugie Niebo. ¯ydzi twierdz¹, ¿e takich Niebios
jest siedem; w rzeczywistoœci zaœ nie wiadomo ile. Równie¿
Koran mówi o Siedmiu Niebiosach z tym, ¿e wed³ug Koranu
Niebiosa te rozci¹gaj¹ siê nad Ziemi¹ w postaci siedmiu
warstw. Jest to z pewnoœci¹ „podszept” przyjêty z teorii sied-
miu sfer Ptolemeusza, s³awnego astronoma i geografa grec-
kiego, ¿yj¹cego w II wieku nowej ery (LXVII,3).

Dzisiaj widzimy, ¿e teoria ta jest b³êdna, poniewa¿ owe
siedem sfer rozci¹gaj¹cych siê nad Ziemi¹ œwiadczy³yby
o tym, ¿e centrum Wszechœwiata jest Ziemia, co ju¿ dawno
obali³ M. Kopernik.

Przed opublikowaniem jego dzie³a „O OBROTACH SFER
NIEBIESKICH” uwa¿ano bowiem, ¿e Wszechœwiat jest geo-
centryczny. Po opublikowaniu dzie³a Kopernika sta³ siê on
twórc¹ teorii heliocentrycznej, która obowi¹zuje do dziœ, ale
tylko w Uk³adzie S³onecznym, a nie we Wszechœwiecie, który
jest teocentryczny. W centrum Wszechœwiata znajduje siê bo-
wiem Niebo, gdy tymczasem Uk³ad S³oneczny umieszczony
jest na jego peryferiach. Najbli¿sza gwiazda znajduje siê od
Ziemi w odleg³oœci oko³o czterech lat œwietlnych.

Po³o¿enie Uk³adu S³onecznego we Wszechœwiecie mo¿na
przedstawiæ w postaci czterech kó³ Ezechiela, który, maj¹c
symboliczne widzenie chwa³y Bo¿ej, opisuje: A wygl¹d kó³
i ich wykonanie odznacza³y siê po³yskiem tarsziszu,
a wszystkie cztery mia³y ten sam wygl¹d i wydawa³o siê, jak-
by wykonane by³y tak, ¿e jedno ko³o by³o w drugim. Mog³y
chodziæ w czterech kierunkach; gdy zaœ sz³y, nie obraca³y
siê, id¹c (Ezech. 1,16).
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Znamiennym faktem opisu czterech kó³ przez Ezechiela
jest fakt, ¿e „gdy zaœ sz³y nie obraca³y siê id¹c”; po prostu
przesuwa³y siê tak, jak Wszechœwiat bêd¹cy w ci¹g³ej eks-
pansji: obrêcz ich by³a ogromna... W tym miejscu rozwa-
¿ania te nale¿y uœciœliæ, poniewa¿ tylko „obrêcz” porusza siê
w czterech kierunkach. Natomiast pozosta³e trzy ko³a odda-
laj¹ siê od centrum Wszechœwiata tylko w jednym kierunku.
Im dalej znajdujemy siê od „centrum”, tym szybciej oddala-
my siê od niego. Schemat ten mo¿emy przeœledziæ w uk³a-
dzie przestrzennym na podstawie budowy Wszechœwiata,
sk³adaj¹cego siê z miliardów galaktyk. Otó¿ prêdkoœæ uciecz-
ki galaktyk jest wprost proporcjonalna do ich odleg³oœci.
Gdyby nie ucieka³y jedna od drugiej, przyci¹ganie grawita-
cyjne pomiêdzy galaktykami spowodowa³oby, ¿e zbieg³yby
siê wszystkie razem ku sobie. Wszechœwiat zatem ekspandu-
je, ale tylko w du¿ych gromadach galaktyk.

Œwiadczy to o tym, ¿e istnieje jeden stacjonarny punkt prze-
strzeni, od którego rozszerza siê Wszechœwiat. Dlatego najle-
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piej jest myœleæ o ekspansji Wszechœwiata, jako rozszerzaniu siê
przestrzeni w trzech kierunkach z zaznaczeniem, ¿e ani Ziemia
siê nie rozszerza, ani Uk³ad S³oneczny, ani nasza galaktyka –
Droga Mleczna. Ekspansjê Wszechœwiata mo¿emy zatem prze-
œledziæ, jak ekspansjê nadmuchiwanego balonu.

Ekspansja ta odbywa siê w „czymœ”, co œwiadczy o tym, ¿e
ekspansja Wszechœwiata jest immanentna i zachodzi
w Transcendencji, która z kolei okreœlona jest granic¹ Nie-
skoñczonoœci nie pojêt¹ przez cz³owieka. W matematyce,
przy omawianiu pewnych funkcji okreœlona jest jako: LI-
MES – NIESKOÑCZONOŒÆ. Dlatego to pojêcie rozwa¿ane
przez kosmologów jest niezrozumia³e. Operuj¹ oni bowiem
pojêciami wyimaginowanymi przez siebie, nie bior¹c pod
uwagê pojêcia, jakim jest Transcendencja, osaczaj¹c samych
siebie we w³asnych teoriach dotycz¹cych powstania Wszech-
œwiata. Twierdz¹ bowiem (przecz¹c samym sobie): Rozsze-
rzaj¹cy siê Wszechœwiat nie jest czymœ na podobieñstwo eks-
plozji, maj¹cej swój pocz¹tek w jakimœ punkcie przestrzeni.
Nie istnieje w tle ¿adna sta³a przestrzeñ, w któr¹ rozsze-
rza³by siê Wszechœwiat. Wszechœwiat zawiera w samym so-
bie ca³¹ przestrzeñ, jaka istnieje! A zatem, wed³ug kosmolo-
gów Wszechœwiat nie jest immanentny. A ¿e tak nie jest,
œwiadczy o sobie sama Transcendencja, nie pojmowana
w oderwaniu od indywidualnego umys³u ludzkiego, który
utrzymuje, ¿e rzeczywistoœæ nie istnieje niezale¿nie od po-
znania, lecz jest zespo³em treœci œwiadomoœci. A jednak ta
Rzeczywistoœæ istnieje! Okreœla J¹ bowiem granica Nieskoñ-
czonoœci! Amen. A, ¿e Rzeczywistoœæ ta istnia³a i ci¹gle ist-
nieje, dlatego – pocz¹wszy od aktu stworzenia – Wszechœwiat
mo¿emy przedstawiæ, jako kulê o œrednicy piêtnastu miliar-
dów lat œwietlnych, która rozpoczê³a siê niby z niczego, lecz
jednak z Wielkiego Wybuchu! Jest logicznie uzasadnione, ¿e
Niebo znajduje siê w centrum Wszechœwiata, które mo¿emy
uznaæ, ¿e jest si³¹ motoryczn¹ Wszechœwiata, poniewa¿
w³aœnie z Nieba – z Bo¿ego tronu – pochodzi wszelka zdol-
noœæ kierowania ca³oœci¹. Zdolnoœæ t¹ charakteryzuj¹ takie
cechy jak: potêga, bogactwo, m¹droœæ, czeœæ, moc, chwa³a,
harmonia i b³ogos³awieñstwo wylane na ca³y Wszechœwiat,
który od momentu Wielkiego Wybuchu ma swój pocz¹tek.
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Uczeni nie wykluczaj¹, ¿e takich Wszechœwiatów w Nie-
skoñczonym i Niewidzialnym Bogu, który wykracza poza
wszelkie pojêcia i mo¿liwoœci okreœlenia – mo¿e byæ wiêcej
ni¿ jeden.

17. Dnia 30.05.1995 r. rzek³ do mnie Bóg Wszechmog¹cy:
Zweimal, und nochajmal (Dwa razy i jeszcze raz).

18. Dnia 12.10.1997 r. powiedzia³ do mnie Pan: Dwuznacz-
nie!... Zrozumia³em wówczas, ¿e w Trzeciej Tajemnicy Fa-
timskiej nadmienione jest dwuznacznie o MESJAÑSKICH
WERSETACH (zobacz str. 355).

19. Dnia 11.10.1998 r. powiedzia³ Pan do Mnie: Ju¿ nie mu-
sicie mówiæ: Wierzê w Boga..., ale: Wierzê Bogu!
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V. RÓ¯NE WYPOWIEDZI KORANU

1. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bóg – to Mesjasz, Syn Maryi!”
A Mesjasz powiedzia³:
„Synowie Izraela!
Czcijcie Boga,
mojego Pana i waszego Pana!” (5,76; V, 72).

Je¿eli tytu³ Boga ma prawo nosiæ Ten, który w okreœlo-
nym czasie by³ Duchem Œwiêtym, to tytu³ ten na pewno
przys³uguje Micha³owi, którego przecie¿ nazwano Bogiem
Mocnym, Ojcem Odwiecznym (Izaj. 9,5). Pan Jezus, jako
Pocz¹tek Stworzenia Bo¿ego (Obj. 3,14) i Pierworodny
z umar³ych (Kol. 1,18), tytu³ Boga i Ojca odzyska po naro-
dzeniu siê Micha³a, Jego œmierci i wskrzeszeniu Go z mar-
twych. Wtedy dopiero rzeczywistoœæ wróci do Pierwotnego
Absolutu, w którym Pan Jezus bêdzie we wszystkim Pierw-
szy.

Na razie tytu³ Boga przys³uguje Micha³owi, jako Temu,
który siê ukaza³ Moj¿eszowi w krzaku gorej¹cym, co stwier-
dzamy, czytaj¹c nastêpuj¹ce wersety Koranu:

Czy dosz³o do ciebie opowiadanie o Moj¿eszu?
Oto zobaczy³ on ogieñ
i powiedzia³ do swojej rodziny:
„Pozostañcie!
Zobaczy³em ogieñ,
byæ mo¿e przyjdê do was z g³owni¹,
albo znajdê dziêki temu ogniowi dobr¹ drogê”.
A kiedy podszed³ do niego, us³ysza³ zawo³anie:
„O Moj¿eszu!
Zaprawdê, Ja jestem twoim Panem!
Zdejm twoje sanda³y!
Jesteœ w œwiêtej dolinie Tuwa!
Ja ciebie wybra³em;
pos³uchaj tego, co ci bêdzie objawione!



ZAPRAWDÊ, JA JESTEM BOGIEM!
NIE MA BOGA JAK TYLKO JA!” (20,8; XX, 9).

Oraz:

Oto powiedzia³ Moj¿esz do swojego ludu:
„Zauwa¿y³em ogieñ;
przyniosê wam od niego wiadomoœæ,
albo przyniosê wam p³on¹c¹ g³owniê.
Byæ mo¿e wy siê ogrzejecie”.
Lecz kiedy zbli¿a³ siê do niego
da³ siê s³yszeæ g³os:
„B³ogos³awiony jest Ten,
który jest w ogniu i który jest wokó³ niego!
Chwa³a niech bêdzie Bogu, Panu œwiatów!
O Moj¿eszu!
ZAPRAWDÊ, JAM JEST BÓG POTÊ¯NY, M¥DRY!”
(27,7; XXVII, 7).

Równoczeœnie Ksiêga Wyjœcia wyraŸnie stwierdza, ¿e
w krzaku gorej¹cym Moj¿eszowi ukaza³ siê Anio³ Pañski
(Wyj. 3,1), co te¿ potwierdza œw. £ukasz, gdy cytuje wypo-
wiedŸ œw. Szczepana skierowan¹ do ¯ydów: A gdy minê³o
czterdzieœci lat, ukaza³ siê Moj¿eszowi na pustyni góry Synaj
Anio³ w p³omieniu gorej¹cego krzaka. A Moj¿esz ujrzawszy
to dziwi³ siê temu zjawisku; gdy zaœ podchodzi³, aby siê
dok³adnie przypatrzeæ, rozleg³ siê g³os Pañski: Jam jest Bóg
ojców twoich: Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba (...).
Tego Moj¿esza, którego siê zaparli, mówi¹c: Kto ciebie usta-
nowi³ prze³o¿onym, lub sêdzi¹? Tego pos³a³ Bóg jako wodza
i wybawiciela, za poœrednictwem Anio³a, który mu siê ukaza³
w krzaku (...). On to w czasie zgromadzenia na pustyni po-
œredniczy³ miêdzy Anio³em, który do niego mówi³ na górze
Synaj, a naszymi ojcami... (Dz. Ap. 7.30).

Tak wiêc Koran do godnoœci Boga Wszechœwiata wywy¿-
sza Anio³a, który jest Panem i Bogiem ¯ydów, oraz Arabów,
z racji tego, ¿e s¹ oni synami Abrahama, co zosta³o omówio-
ne ju¿ wczeœniej. Tymczasem obietnica dotyczy wy³¹cznie
Potomka z rodu Dawida, którym JEST Chrystus, przez któ-
rego zosta³ stworzony Wszechœwiat i który ustanowiony zo-
sta³ dziedzicem Wszechrzeczy (Hebr. 1,1). Tam, gdzie jest
dziedzic, tam musi byæ sporz¹dzony testament uprawomoc-
niony przez Boga, którego nie uniewa¿nia Zakon nadany
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przez Poœrednika. Zakon by³ bowiem nadany z powodu
przestêpstw, a¿ do przyjœcia Potomka z rodu Dawida i jest
zgodny z obietnicami Bo¿ymi. Dlatego Anio³ wyniesiony do
godnoœci Boga Wszechœwiata w³aœnie do Tego dziedzica
zwraca siê: Ten JEST mój Syn umi³owany, którego sobie
upodoba³em (...), aby spe³ni³y siê s³owa: Bêdê mu za Ojca,
a On bêdzie mi za Syna (...) i aby uwierzytelniæ Tego, który
ma prawo do dziedziczenia. Bêd¹c Poœrednikiem nie jest
jednak z Jednego, a Bóg w³aœnie JEST sam Jeden.

Wersetów powy¿szych dwóch sur w islamie w ogóle siê
nie komentuje, poniewa¿ tak¿e muzu³manom wiadomo, ¿e
w krzaku gorej¹cym Moj¿eszowi ukaza³ siê Anio³. Zatem
wszelki komentarz poza moim komentarzem „by³by nie do
przyjêcia”, poniewa¿ zgodnie z rygorystycznym monote-
izmem islamu, Koran wyraŸnie stwierdza:

„On – Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1).

Werset ten szczegó³owo zosta³ omówiony w punkcie 16
rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, kiedy w widzeniu z dnia
15.02.1995 roku sam odnalaz³em Boga Ojca Transcendentne-
go i Jego to¿samoœæ opisa³em przy omawianiu pojêæ, jakimi
s¹: „pierwsze” i „drugie” stworzenie.

2. O ludu Ksiêgi!
Nie przekraczaj granic w twej religii
i nie mów o Bogu niczego innego,
jak tylko prawdê!
Mesjasz – Jezus, Syn Maryi,
JEST tylko pos³añcem Boga;
i Jego S³owem, które z³o¿y³ Maryi;
i Duchem pochodz¹cym od Niego (4,168; IV, 171).

Gdy czytamy, ¿e „Jezus, Syn Maryi jest tylko pos³añcem
Boga”, nale¿y to rozumieæ jako przenoœniê. Sam Pan Jezus
mówi³ o sobie: Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie
pos³a³ (Jan 12,45). Bóg sam Siebie pos³a³, co by³o Jego nie-
przymuszon¹ wol¹. Gdy czytamy, ¿e Jezus JEST „Jego (Bo-
ga) S³owem, które z³o¿y³ Maryi i Duchem pochodz¹cym od
Niego” (...), nale¿y to rozumieæ jako Logos: Na pocz¹tku
by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bogiem by³o S³owo (...),
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a S³owo Cia³em siê sta³o (Jan 1,1–14), dziêki dobrowolnemu
wcieleniu Boga JAHWE w Syna Cz³owieczego – Jezusa po-
czêtego cudownie i narodzonego z Maryi – dziewicy, albo-
wiem z Ducha Œwiêtego JEST to, co siê z Niej poczê³o (Mat.
1,20), bo przecie¿ w Chrystusie zamieszka³a cieleœnie ca³a
Pe³nia Boskoœci i macie Pe³niê w Nim. On JEST g³ow¹
wszelkiej nadziemnej w³adzy i zwierzchnoœci.

S³owa:
Mesjasz – Jezus, Syn Maryi,
JEST tylko pos³añcem Boga;
i Jego S³owem, które z³o¿y³ Maryi;
i Duchem pochodz¹cym od Niego...

muzu³manie komentuj¹ w nastêpuj¹cy sposób: Jezus jest tu
postawiony na równi: Logos – S³owo i Duch Œwiêty. Te pojê-
cia, przyjête z doktryny chrzeœcijañskiej, s¹ w Koranie zu-
pe³nie inaczej rozumowane, co wynika choæby z tego, ¿e Ko-
ran nie uznaje Boskoœci Jezusa. Jest On dla islamu tylko
pos³añcem Boga, tak jak Muhammad. Podobnie w innym
wersecie Koranu czytamy:

Oto powiedzieli anio³owie:
„O Maryjo!
Bóg zwiastuje Ci radosn¹ wieœæ
O S³owie pochodz¹cym od Niego,
którego imiê Mesjasz,
Jezus, Syn Maryi.
On bêdzie wspania³y na tym œwiecie
i w ¿yciu ostatecznym,
i bêdzie jednym z przybli¿onych” (3,40; III,45).

Tak wiêc w powy¿szych wersetach Jezus postawiony jest na
równi: Logos – S³owo i Duch œwiêty. A ¿e wed³ug Koranu
tytu³ Boga przys³uguje obecnie Temu, który ukaza³ siê Moj-
¿eszowi w krzaku gorej¹cym (co zosta³o omówione uprzed-
nio), nic te¿ dziwnego, ¿e muzu³manie nie uznaj¹ Boskoœci
Jezusa, który jest tylko pos³añcem Boga. Wskazuj¹ na to
s³owa Pana Jezusa, który, cytuj¹c s³owa Boga o sobie i o Janie
Chrzcicielu, wyrazi³ siê nastêpuj¹co: Oto posy³am pos³añca
mego przed Tob¹, który przygotuje drogê Twoj¹ przed Tob¹
(Mat. 11,10; £uk. 7,27). Równoczeœnie nale¿y pamiêtaæ
s³owa Pana, który wyraŸnie powiedzia³: Ten, kto we Mnie
wierzy, nie we Mnie wierzy, lecz w Tego, który Mnie pos³a³.
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Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie pos³a³ (Jan 12,44).
S³owa te nale¿y traktowaæ dos³ownie. Tak wiêc Pan Jezus by³
pos³any i równoczeœnie sam siebie pos³a³, co by³o Jego nie-
przymuszon¹ wol¹. Rozumowanie to wzglêdnie zosta³o ujête
w poprzednich rozdzia³ach, a szczególnie na pocz¹tku punk-
tu 2. pt. „ZRODZENI” I „STWORZENI”. A zatem Pan Je-
zus sam siebie pos³a³, bo sam zaakceptowa³ radê Przedziwne-
go Doradcy, który, po przejêciu tronu Boga Najwy¿szego,
pos³a³ Go na Ziemiê z Janem Chrzcicielem, aby w³aœnie Jan
przygotowa³ drogê przed Jezusem.

On JEST obrazem Boga Niewidzialnego, Pierworod-
nym wszelkiego STWORZENIA, poniewa¿ w Nim zosta³o
stworzone wszystko, co jest na Niebie i na Ziemi, rzeczy wi-
dzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nad-
ziemskie w³adze, czy zwierzchnoœci; wszystko przez Niego
i dla Niego zosta³o stworzone.

On JEST te¿ nad wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim
jest ugruntowane. On tak¿e JEST G³ow¹ Cia³a – Koœcio³a;
On JEST Pocz¹tkiem, Pierworodnym z umar³ych, aby we
wszystkim by³ Pierwszy, poniewa¿ upodoba³ sobie Bóg, aby
w Nim zamieszka³a cieleœnie ca³a Pe³nia Boskoœci i aby
przez Niego wszystko, co jest na Niebie i na Ziemi pojedna³o
siê z Nim, dziêki przywróceniu pokoju przez krew krzy¿a Je-
go (Kolosan 1,15).

3. Zaprawdê, Jezus u Boga jest jak Adam,
On stworzy³ Go z prochu,
a nastêpnie powiedzia³ do Niego;
„B¹dŸ” – i On jest (3,53; III,59).

Koran wyraŸnie podkreœla, ¿e pocz¹tek ka¿dej istoty cie-
lesnej jest na Ziemi. Cia³o, jako uosobienie cz³owieka zawsze
jest stworzone z prochu Ziemi, niezale¿nie od tego, czy
w ciele tym znajduje siê Duch Boga Stwórcy, duch anio³a,
czy duch „stworzonego”.

„Jezus u Boga JEST jak Adam” (...) u Boga, który jest Du-
chem. Dlatego Pan Jezus mimo, ¿e w Nim zamieszka³a cie-
leœnie ca³a Pe³nia Boskoœci, we wszystkim by³ podobny do
pierwszego cz³owieka Adama. Tak, jak ka¿dy cz³owiek, pod-
lega³ tym samym prawom natury: czu³, pragn¹³, radowa³ siê,
smuci³, ³akn¹³, spo¿ywa³ pokarm, a nawet by³ kuszony (Mat.
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4,1). Œwiadczy to o podwójnej naturze Pana Jezusa; naturze
Boga i Cz³owieka. A jako cz³owiek sam cudów nie czyni³.
Cuda czyni³ Bóg przez Niego, po nape³nieniu Go Duchem
Œwiêtym (Dz.Ap.2,22).

4. Oto tacy s¹ pos³añcy!
Wywy¿szyliœmy jednych z nich nad drugimi.
Wœród nich s¹ tacy z którymi mówi³ Bóg;
i wywy¿szy³ jednych z nich w hierarchii.
I daliœmy Jezusowi, Synowi Maryi
jasne dowody
i umocniliœmy Go przez Ducha Œwiêtego (2,253; II, 253).
Oto powie Bóg:
„O Jezusie, Synu Maryi!
Wspomnij dobroæ Moj¹ dla Ciebie
i dla Twojej Matki.
Oto Ja Ciebie umocni³em Duchem Œwiêtym,
kiedy bêd¹c jeszcze w kolebce
przemawia³eœ ju¿ do ludzi jak dojrza³y cz³owiek.
Oto nauczy³em Ciebie Ksiêgi,
m¹droœci, Tory i Ewangelii” (5,109; V,110).

Je¿eli Pan Jezus, mimo ¿e w Nim zamieszka³a cieleœnie Ca³a
Pe³nia Boskoœci, we wszystkim by³ podobny do pierwszego
cz³owieka Adama, a cz³owiek nie mo¿e otrzymaæ niczego, co
by mu nie by³o dane z Nieba (Jan 3,27), to Bóg sprawowa³
nad Panem Jezusem szczególn¹ opiekê; umocni³ Go Du-
chem Œwiêtym i wywy¿szy³ wed³ug pozycji, jak¹ zajmowa³
w hierarchii proroków. A ¿e pozycja ta by³a najwy¿sza, dlate-
go Pan Jezus najbardziej wyró¿niony zosta³ przez Boga, któ-
ry powiedzia³ do Niego z Nieba: Ten JEST Syn mój umi-
³owany, którego sobie upodoba³em (Mat. 3,17), aby spe³ni³y
siê s³owa: Bêdê Mu Ojcem, a On bêdzie Mi Synem (II Samu-
ela 7,12; Hebr. 1,5).

¯eby Pan Jezus móg³ czyniæ cuda i przemawiaæ jako Moc
maj¹cy, musia³ byæ przez Boga nape³niony czynn¹ Moc¹
Bo¿¹. Nic te¿ dziwnego, ¿e Bóg powie do Jezusa: Oto Ja Cie-
bie umocni³em Duchem Œwiêtym.

5. Nie zes³aliœmy ci Koranu,
abyœ by³ nieszczêœliwy,
lecz jako napomnienie
dla tego, kto siê obawia;
jako objawienie Tego, który stworzy³
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Ziemiê i Niebiosa wynios³e.
Mi³osierny umocni³ siê na tronie.
Do Niego nale¿y:
to, co jest w Niebiosach,
to, co jest na Ziemi
to, co jest miêdzy nimi
i to, co jest pod ziemi¹.
Jeœli bêdziesz mówi³ g³oœno...
– On przecie¿ zna tajemnice
i to, co jest najbardziej skryte.
Bóg!
Nie ma Boga jak tylko On (20,1; XX, 1).

Powy¿szego wersetu w islamie tak¿e siê nie komentuje, po-
niewa¿ wystêpuje w nim zdanie: Mi³osierny umocni³ siê na
tronie... Zdanie to przeczy zdaniu sury CXII, gdzie werset 4
stwierdza: Nikt Jemu nie jest równy!.. Skoro mówi: Nikt!..,
to nikt nie mo¿e zachwiaæ posadami Jego tronu. Werset ten
dotyczy bowiem Boga Transcendentnego, który: Nie zrodzi³
i nie zosta³ zrodzony... (CXII,3), dlatego swoj¹ Nieskoñczo-
noœci¹ wykracza poza wszelkie pojêcia i mo¿liwoœci okreœle-
nia. W Nim nie ma ¿adnej odmiany, ani chwilowego zaæmie-
nia. Posady Jego nigdy siê nie chwiej¹. Po prostu Boga
Transcendentnego nie da siê zdefiniowaæ. Nie ma On, ani
pocz¹tku, ani koñca.

Tymczasem na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga,
a Bogiem ty³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku u Boga.
WSZYSTKO PRZEZ NIE POWSTA£O, a bez Niego nic
nie powsta³o, co powsta³o (Jan 1,1). A S³owo cia³em siê sta³o
i zamieszka³o wœród nas (Jan 1,14) Niew¹tpliwie mowa tu
jest o Panu Jezusie, Królu Niebios i Ziemi. Wynios³y JEST
bowiem Bóg – Król Wszechœwiata.

Koran „jako objawienie Tego, który stworzy³ Ziemiê
i Niebiosa Wynios³e”, zes³any jest przez Pana Jezusa „przez
którego i dla którego wszystko” (Hebr. 2,10). On JEST obra-
zem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego
STWORZENIA, poniewa¿ w Nim zosta³o stworzone wszyst-
ko, co jest na Niebie i na Ziemi, rzeczy widzialne i niewi-
dzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie
w³adze czy zwierzchnoœci; wszystko przez Niego zosta³o
stworzone. On JEST przed wszystkim i wszystko w Nim ma
istnienie (Kolosan 1,15).
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„Mi³osierny umocni³ siê na tronie”... s³owa te sugeruj¹, ¿e
tron Jego by³ zagro¿ony, przez tego, który wynosi³ siê ponad
wszystko, co siê zwie Bogiem, lub jest przedmiotem Boskiej
czci.

„Mi³osierny umocni³ siê na tronie” jako Jedyny i b³ogo-
s³awiony W³adca, Król królów, Pan panów, który ma nie-
œmiertelnoœæ, który mieszka w Œwiat³oœci niedostêpnej, któ-
rego (w tym stanie) nikt z ludzi nie widzia³ i widzieæ nie
mo¿e; Jemu niech bêdzie czeœæ i moc wiekuista!

Pan Jezus, zsy³aj¹c Koran, uczyni³ to w obecnoœci œw. Mi-
cha³a, za poœrednictwem Gabriela.

Otó¿ ten, kto jest wrogiem Boga,
Jego anio³ów i Jego pos³añców
i Gabriela i Micha³a...
(w Bogu mieæ bêdzie nieprzyjaciela)
– poniewa¿ Bóg JEST wrogiem niewiernych (2,92; II, 98).

O tym, ¿e Koran zes³a³ Pan Jezus jako Ten, który jest obra-
zem Boga Niewidzialnego, jako Ten „przez którego i dla któ-
rego wszystko”, œwiadczy jeszcze nastêpuj¹cy werset Kora-
nu:

Bóg jest Stwórc¹ wszelkiej rzeczy
i On jest ka¿dej rzeczy stró¿em.
On ma klucze Niebios i Ziemi (XXXIX,62).

Klucze Niebios i Ziemi, Pan obieca³ przekazaæ œw. Piotrowi,
co czytamy w Ewangelii œw. Mateusza: I dam ci klucze Kró-
lestwa Niebios; i cokolwiek zwi¹¿esz na Ziemi, bêdzie
zwi¹zane w Niebie, a cokolwiek rozwi¹¿esz na Ziemi, bêdzie
rozwi¹zane w Niebie (Mat.16,19). Koœció³ obietnicê t¹ przy-
w³aszczy³ wy³¹cznie sobie, jako ¿e œw. Piotr jest opok¹ Ko-
œcio³a i zarazem za³o¿ycielem Koœcio³a ³aciñskiego. Jednak
Pan Jezus by³ przewiduj¹cy, dlatego póŸniej obietnicê t¹ roz-
szerzy³ na wszystkich ludzi dobrej woli (Mat. 18,18), a szcze-
gólnie na ludzi, których charakteryzuje dziewiêæ b³ogos³a-
wieñstw Bo¿ych (Mat. 5,3).

Zaprawdê, wasz Bóg jest Jeden!
Pan Niebios i Ziemi
i tego, co jest pomiêdzy nimi,
i Pan wschodów! (XXXVII,4).
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Dana Mu jest przecie¿ wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi
(Mat. 28,18). Amen.

I tak zes³aliœmy mu Koran arabski,
i wy³o¿yliœmy w nim groŸby.
Byæ mo¿e oni bêd¹ bogobojni,
albo odnowi on w nich napomnienie.
Wynios³y jest Bóg – Król, Prawda!
Nie œpiesz siê z Koranem,
dopóki nie zostanie dla ciebie zakoñczone
jego objawienie!
I powiedz:
„Panie mój! Pomnó¿ moj¹ wiedzê!” (XX,113).

I choæ „wynios³y jest Bóg-Król, Prawda’’, to Koran zes³aliœ-
my w³aœnie – „MY”, bo przecie¿:

My nie nauczyliœmy go (Muhammada) poezji
– to by nie by³o dla niego odpowiednie.
To jest tylko napomnienie i Koran jasny,
jako ostrze¿enie dla ka¿dego ¿yj¹cego
i aby ziœci³o siê s³owo wobec niewiernych (XXXVI,69).

Tak wiêc Koran zes³aliœmy – „MY”, co potwierdzaj¹ jeszcze
sury (XXXVIII,29; XXXIX,27; XLII,7; XLIII,2).

A gdyby prawda posz³a za ich
(d¿innów) namiêtnoœciami,
to, z pewnoœci¹, uleg³yby rozk³adowi
Niebiosa i Ziemia,
i ci, którzy siê w nich znajduj¹ (XXIII,71).

6. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
„Zaprawdê, Bogiem jest Mesjasz, syn Maryi”!
Powiedz:
„Któ¿ ma mo¿noœæ uczyniæ coœ przeciw Bogu,
jeœli zechce On zgubiæ Mesjasza, Syna Maryi,
jak równie¿ Jego Matkê
i wszystkich, którzy s¹ na Ziemi” (5,19; V,17).

Ka¿da istota ¿yj¹ca na Ziemi jest ca³kowicie zale¿na od Bo-
ga, bêd¹cego w Niebie. Gdyby Bóg chcia³, na pewno móg³by
„zgubiæ Mesjasza, Syna Maryi, jak równie¿ Jego Matkê”, gdy
¿yli na Ziemi jako ludzie. Wyrazem tego s¹ s³owa wypowie-
dziane z krzy¿a przez Pana Jezusa, gdy w chwili najwiêksze-
go opuszczenia i zw¹tpienia zawo³a³ donoœnym g³osem: Bo¿e
mój, Bo¿e mój czemuœ Mnie opuœci³? ~ (Mat. 27,46). Bóg
musia³ opuœciæ Pana Jezusa, ale tylko pozornie, aby zwyciê-
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stwo Jego nad wszystkim by³o ca³kowite, aby przez œmieræ
zwyciê¿y³ tego, który mia³ w³adzê nad œmierci¹, to jest diab³a
(Hebr. 2,14). Za to potem Bóg wielce Go wywy¿szy³ i obda-
rzy³ Go imieniem, które jest ponad wszelkie imiê, aby na
imiê Jezusa Chrystusa zgina³o siê wszelkie kolano na Niebie
i na Ziemi i pod Ziemi¹ i aby wszelki jêzyk wyznawa³, ¿e Je-
zus Chrystus JEST Panem, ku chwale Boga Ojca; konkret-
nie Tego, którego nazwano Bogiem Mocnym, Ojcem Od-
wiecznym (Izaj 5,9).

7. Oni powiedzieli:
„Mi³osierny wzi¹³ sobie Syna!”
Niech On bêdzie wys³awiony!
Ale¿ przeciwnie!
To s¹ tylko s³udzy obdarzeni szacunkiem (21,26; XXI, 26).

Pismo wyraŸnie sugeruje, ¿e „Mi³osierny wzi¹³ sobie Syna”.
Bóg nie mo¿e mieæ Syna, choæ po wcieleniu by³ Synem sa-
mego Siebie, jako cz³owiek- istota sk³adaj¹ca siê z Ducha
i Cia³a. S³owa „Bóg wzi¹³ sobie Syna”(...) odnosz¹ siê do Te-
go, którego Bóg usynowi³, a nie zrodzi³, jako, ¿e Syn – Po-
œrednik „nie jest z Jednego, a Bóg w³aœnie JEST sam Jeden”
(Gal. 3,19), co dowodzi, ¿e usynowiony jest stworzeniem,
stworzonym przez Mi³osiernego..

Scena usynowienia w Piœmie Œwiêtym przedstawiona jest
nastêpuj¹co:

Rzek³ JAHWE Panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich podnó¿kiem pod stopy Twoje...
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich.
Tyœ kap³anem na wieki
Wed³ug porz¹dku Melchizedeka (Ps. 110,1)

Usynowienie, to uczynienie swym nastêpc¹, czyli Bogiem.
Widzimy zatem, ¿e „Mi³osierny wzi¹³ sobie Syna”. Niech On
bêdzie wys³awiony (subhanahu), w sensie: Niech Mu bêdzie
chwa³a(...). Podobnie w innym wersecie s³owem „Ahmad”
(Wys³awiony) jest okreœlony pos³aniec, którego zwiastuje
Pan Jezus, gdy mówi:

„O synowie Izraela!
Jestem pos³any od Boga do was,
aby potwierdziæ prawdziwoœæ tego,
co przede Mn¹ by³o zes³ane w Torze
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i zwiastowaæ pos³añca,
który przyjdzie po Mnie,
a którego imiê – Ahmad!” (61,6; LXI,6).

S³owo „Ahmad” okreœla zatem tego, którego Bóg usynowi³
i który przyjdzie po Panu Jezusie jako drugi Mesjasz, a jest
„Wys³awiony” za wyrzucenie szatana z Nieba. Ale nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e:

Zaprawdê: Bóg jest jedynym Bóstwem!
On Jest zbyt wynios³y,
by mieæ Syna (4,168; IV,171).

S³owa te œwiadcz¹ o tym, ¿e wszyscy, oprócz Boga Transcen-
dentnego, który: Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony (CXII,3)
s¹ stworzeniami stworzonymi przez Niego. I choæ po wciele-
niu w cz³owieka, Jezusa Chrystusa, Bóg Wszechœwiata by³
Synem samego Siebie (st¹d pojêcie – Syn Cz³owieczy), to po
wniebowst¹pieniu ju¿ Nim nie jest; wprawdzie w ciele po-
niós³ œmieræ, lecz w Duchu zosta³ przywrócony ¿yciu (I Pio-
tra 3,18). Jeœli zatem znaliœmy Chrystusa wed³ug cia³a, to
ju¿ wiêcej Go nie znamy w ten sposób (II Kor. 5,16). Zna-
my Go bowiem wy³¹cznie pod postaci¹ Ducha Œwiêtego. Ro-
zumowanie to nasuwa nastêpuj¹c¹ sentencjê:

Pan Bóg sam Siebie pos³a³ jako Syna swego,
¯e Bóg JEST tylko Jeden, przeto Jedynego.
Prawdê potwierdza prawda, nowinê nowina;
Bóg po Wniebowst¹pieniu nie mo¿e mieæ Syna.

Gdy Micha³, jako Ten, którego Bóg usynowi³, który ma
udzia³ w odrodzeniu siê wszystkiego, umrze i zostanie
wskrzeszony z martwych przez Jedynego i Prawdziwego Bo-
ga Wszechœwiata, wówczas rzeczywistoœæ wróci do pierwot-
nego Absolutu, w którym Pan Jezus we wszystkim bêdzie
Pierwszy, dlatego forma – „MY” jest form¹ niemo¿liw¹ do
przyjêcia, jeœli chodzi o Boga, który jest tylko Jeden we
Wszechœwiecie:

Powiedzia³ Bóg:
„Nie bierzcie sobie dwóch Bogów!
Przecie¿ jest tylko Jeden Bóg!
Oto Ja! Czcijcie Mnie!” (XVI,51).

W powy¿szym wersecie omawianej sury, Bóg wyraŸnie pra-
gnie pozbyæ siê formy – „MY”. Bowiem forma – „MY”,
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„NAS”, „NASZE” wyraŸnie pojawia siê we wszystkich su-
rach Koranu. Obowi¹zuje ona tylko do okreœlonego czasu,
a wiêc do czasu, w którym wype³ni¹ siê wszelkie proroctwa
i koñczy siê w Koranie w³¹cznie z sur¹ CVIII:

Zaprawdê, My daliœmy tobie obfitoœæ!
Módl siê przeto do twego Boga
i sk³adaj ofiary! (CVIII,1).

Tak wiêc sprawa Boga Wszechœwiata formalnie rozpoczyna
siê dopiero od momentu, który wreszcie koñczy sprawê: „O
NAS”... Do tej pory – „MY” byliœmy w pewnym sensie sobie
równi, co nie mo¿na powiedzieæ o Bogu Ojcu Transcendent-
nym, którego cechy Archanio³ Gabriel okreœli³ krótko
i zwiêŸle, zwracaj¹c siê do Muhammada:

Mów:
„On – Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1).

Przeto forma – „MY”, „NAS”, „NASZE” odnosi siê wy-
³¹cznie do praw panuj¹cych we Wszechœwiecie, które zosta³y
wyjaœnione ju¿ wczeœniej, a nie do Transcendencji ogarnio-
nej granic¹ Nieskoñczonoœci, która w pojêciach matematyki,
przy omawianiu pewnych funkcji pojawia siê jako: LIMES –
NIESKOÑCZONOŒÆ. Nie œwiadczy to o tym, ¿e Bóg jest
skoñczony. Nie ma On bowiem pocz¹tku, ani koñca. Jest
wszystkim, co istnia³o, istnieje i istnieæ bêdzie. Jedynie tylko
wtedy, gdy siê mi³ujemy, Bóg mieszka w nas, i mi³oœæ Jego
dosz³a w nas do doskona³oœci. Amen.

8. I Mesjasz nie bêdzie zbyt dumny,
by byæ s³ug¹ Boga
tak, jak nie s¹ dumni anio³owie
ci, którzy s¹ blisko dopuszczeni.
A kto jest zbyt dumny,
aby Jemu oddawaæ czeœæ
i wbija siê w pychê
– to tych On zbierze ku sobie,
wszystkich razem!
A jeœli chodzi o tych,
którzy uwierzyli i czynili dobre dzie³a,
to On da im pe³niê nagrody
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i pomno¿y im swoj¹ ³askê.
A jeœli chodzi o tych,
którzy siê wynosz¹ i wbijaj¹ w pychê,
to tych ukarze Bóg kar¹ bolesn¹ (4,169; IV,172).

Treœæ tego wersetu podana jest w czasie przysz³ym: „I Me-
sjasz nie bêdzie zbyt dumny, by byæ s³ug¹ Boga”, ale wszyscy
ludzie Ksiêgi: ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie „uwierz¹
w Niego przed Jego œmierci¹”. W dniu zmartwychwstania
przeciwko tym, którzy us³ysz¹, a nie uwierz¹ i umr¹ przed
Mesjaszem, On bêdzie œwiadkiem (4,156; IV,159).

Tak¿e tego wersetu (IV,172) w islamie siê nie komentuje,
poniewa¿ wszelki komentarz by³by sprzeczny z prawd¹, ¿e
„pieczêci¹ proroków” jest Muhammad zgodnie z wypowie-
dzi¹ sury:

Muhammad nie jest ojcem
¿adnego z waszych mê¿czyzn,
lecz jest pos³añcem Boga
i pieczêci¹ proroków (XXXIII,40)

Jednak nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e co innego znaczy
s³owo „Mesjasz”, a co innego znaczy s³owo „prorok”, które
w tym przypadku odnosi siê do Muhammada. „Mesjasz” jest
nazwaniem natury i Jego przyjœcie zawsze jest wczeœniej
zwiastowane. W Koranie odpowiednikiem Mesjasza jest Ah-
mad, którego przyjœcie zapowiada nawet sam Pan Jezus.
„Prorok” jest natomiast nazwaniem zadania. Zreszt¹, przyjœ-
cie drugiego Mesjasza ju¿ wczeœniej zwiastuje Bóg JAHWE,
póŸniej jako JEHOSZUA (JAHWE JEST ZBAWIENIEM)
w nastêpuj¹cym proroctwie: Oto Ja posy³am Anio³a mego
(Jan Chrzciciel), który przygotuje drogê przed obliczem mo-
im; jednoczeœnie przyjdzie do swego Koœcio³a Panuj¹cy, któ-
rego szukacie i Anio³ Przymierza (Micha³), którego ¿¹dacie.
Zaiste On przyjdzie, mówi JAHWE Zastêpów (Mal. 3,1; „Bi-
blia Gdañska”).

Jednoczeœnie z Janem Chrzcicielem przyszed³ na œwiat
Pan Jezus, którego przyjœcie faktycznie poprzedzi³ Jan, bo
Pan by³ m³odszy od Jana o szeœæ miesiêcy (£uk. 1,36). Anio³
Przymierza zaœ – wed³ug tego proroctwa – przyjdzie póŸniej,
w czasie bli¿ej nieokreœlonym, a wiêc pod koniec starego sys-
temu rzeczy; dok³adnie mówi¹c w Czasach Ostatecznych
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przed nastaniem Dnia Pañskiego (W owym czasie wyst¹pi
Micha³ – wielki Ksi¹¿e, który jest opiekunem dzieci twojego
narodu; Dan. 12,1).

Tak wiêc na podstawie powy¿szych rozwa¿añ dochodzimy
do wniosku, ¿e mowa tu jest o trzech istotach, co potwier-
dzaj¹ Ewangeliœci, wyjaœniaj¹c, ¿e Anio³em, który przyszed³
przygotowaæ drogê przed Panem, jest Jan Chrzciciel (Mat.
11,10; £uk. 7,27).Natomiast Anio³em Przymierza jest Mi-
cha³. A zatem s³owa: „Bóg”, „Anio³” i „cz³owiek” s¹ na-
zwaniem natury. Prorok natomiast jest nazwaniem zadania.
Przyjœcie proroka nigdy nie jest zwiastowane, poniewa¿ jest
on zawsze powo³ywany przez si³y nadprzyrodzone. Dzieje
siê to czêsto nawet wbrew woli powo³ywanego. Powo³anie
mo¿e nast¹piæ nagle, w bli¿ej nieokreœlonym czasie ¿ycia
cz³owieka tak, jak to by³o z Muhammadem, który sam mia³
powiedzieæ: Pewnej nocy, kiedy zasn¹³em, przyszed³ do
mnie Archanio³ Gabriel z kawa³kiem brokatu, na którym
by³o coœ napisane i powiedzia³: Ikra! Czytaj!... Ja Mu odpo-
wiedzia³em: Có¿ mam czytaæ?... Wówczas On zaciska³ ów
brokat wokó³ mnie tak, i¿ myœla³em, ¿e to ju¿ œmieræ. Na-
stêpnie rozluŸni³ uœcisk i powiedzia³: Ikra! Czytaj!... Ta sce-
na powtórzy³a siê dwa razy.

Sura (61,6; LXI,6) i inne, zapowiada przyjœcie drugiego
Mesjasza, który „nie bêdzie zbyt dumny, by byæ s³ug¹ Boga”,
to znaczy, ¿e bêdzie raczej upokorzony, co wyjdzie Mu na do-
bre, poniewa¿ Bóg nienawidzi dumnych:

Panie, niech rêka Twoja spocznie
na mê¿u, „prawicy Twojej”,
na Synu Cz³owieczym,
którego sobie wychowujesz (Ps. 80,18).

A ¿e wychowywanie nie odbywa siê bez karcenia, przeto: Sy-
nu mój nie lekcewa¿ karania Pañskiego, ani nie upadaj na
duchu, gdy On ciê doœwiadcza, bo kogo Bóg mi³uje, tego ka-
rze i ch³oszcze ka¿dego syna, którego przyjmuje. Jeœli znosi-
cie karanie, to Bóg obchodzi siê z wami, jak z synami, bo
gdzie jest syn, którego by ojciec nie kara³? A jeœli jesteœcie
bez karania, które jest udzia³em wszystkich, wtedy jesteœcie
dzieæmi nieprawymi, a nie synami (Hebr. 12,5). ¯adne kara-
nie nie wydaje siê chwilowo przyjemne, lecz bolesne, póŸniej
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jednak wydaje b³ogi owoc sprawiedliwoœci tym, którzy przez
nie zostali wyæwiczeni (Hebr. 12,11).

Chwa³a drugiego Mesjasza jest z ³aski JAHWE Zastêpów,
jako zaszczytne wyró¿nienie:

Z ³aski swojej JAHWE uczyni³eœ mnie niezdobyt¹ gór¹,
a gdy zakry³eœ swoje oblicze
ogarnê³o mnie przera¿enie (Ps. 30,7).

Lecz, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
ca³ej prawdy, bo nie sam od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokol-
wiek us³yszy, mówiæ bêdzie i to, co ma przyjœæ wam oznajmi.
I mówi³ dalej Pan Jezus: On Mnie uwielbi, gdy¿ z Mego weŸ-
mie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec jest Moje dlate-
go rzek³em, ¿e z Mego weŸmie i wam oznajmi (Jan 16,13).

Wszystko jest z Boga, przez Boga i dla Boga. Amen.

9. Mów:
„On – Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1)

Powy¿sza sura wyraŸnie mówi o Absolutnym monote-
izmie w islamie. Dlatego wed³ug Koranu, Bóg nie zstêpuje
na Ziemiê i bezpoœrednio nie pojawia siê w ¿adnych posta-
ciach. Bóg jest absolutn¹ Jednoœci¹. Ten monoteizm jest
j¹drem, a zarazem dum¹ islamu.

Gdy sura mówi: „Bóg Wiekuisty”, to powy¿sze wyra¿enie
oznacza jedno z najpiêkniejszych imion Boga. Dlatego egze-
geci arabscy komentuj¹ to imiê, jako: „Pan Najwy¿szy, abso-
lutnie samoistny, do którego wszystko zd¹¿a”. A zatem ist-
nieje przez Siebie samego, nie maj¹c pocz¹tku, ani koñca
swego istnienia.

Gdy sura mówi: „Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony”, to
z pewnoœci¹ werset ten jest aluzj¹ do idei Trójcy Œwiêtej
w chrzeœcijañstwie, gdzie jest mowa o Bogu-Ojcu, Bogu-
-Synu i o trzeciej osobie Boskiej – Duchu Œwiêtym, tym bar-
dziej, ¿e wed³ug chrzeœcijañstwa, w definicji o Bogu-Synu
jest powiedziane: „zrodzony, a nie stworzony”.

Pojêcie to przeczy wypowiedzi samego Pana Jezusa, który
o Sobie wyraŸnie powiedzia³: To mówi Ten, który jest
Amen, œwiadek wierny i prawdziwy, Pocz¹tek stworzenia
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Bo¿ego (Obj. 3,14). Pojêcie to zosta³o dok³adnie wyjaœnione
w punkcie 16 rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, dlatego teraz
nie trzeba rozwodziæ siê nad tym tematem.

Gdy sura mówi: „Nikt Jemu nie jest równy”, to z pewno-
œci¹ niniejsze zdanie jest powodem przyjêtego w chrzeœcijañ-
stwie Symbolu Nicejskiego, który o Synu, wobec Absolutu
Ojca stwierdza: „wspó³istotny Ojcu”.

Nale¿y jeszcze przypomnieæ, ¿e wed³ug Koranu, Bóg nie
zstêpuje na Ziemiê i bezpoœrednio nie pojawia siê w ¿ad-
nych postaciach. Bóg jest absolutn¹ Jednoœci¹. Tymczasem
w Starym i Nowym Testamencie, wyraŸnie jest opisane ob-
jawienie siê Boga w krzaku gorej¹cym, gdy mówi do Moj¿e-
sza: Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Ja-
kuba (Wyj. 3,1), oraz narodzenie siê Pana Jezusa, w postaci
Logos-S³owo i Duch Œwiêty (IV,171). Dlatego w Ewangeli
czytamy: Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga,
a Bogiem by³o S³owo (...). A S³owo cia³em siê sta³o i zamiesz-
ka³o wœród nas (Jan 1,1; 1,14), jednoczeœnie mówi¹c, ¿e Boga
nikt nigdy nie widzia³ (Jan 1,18), ale je¿eli siê wzajemnie
mi³ujemy, to Bóg mieszka w nas i mi³oœæ Jego dosz³a, w nas
do doskona³oœci (I Jana 4,12).

Prawda ta obowi¹zuje wy³¹cznie w granicach Wszech-
œwiata. Poza Wszechœwiatem, w Nieskoñczonym i Niepozna-
walnym Bogu Ojcu, obowi¹zuje ju¿ zupe³nie inna zasada
i pojêcia, o czym ze wzglêdu na Transcendencjê (³ac. trans-
cendens = przekraczaj¹cy) nie powinienem ju¿ pisaæ, jako ¿e
Byt Absolutny istnieje poza rzeczywistoœci¹ kosmiczn¹,
a wiêc poza umys³em poznaj¹cym.

Niemniej œw. Pawe³ apeluje do Tymoteusza: Nakazujê ci
przed obliczem Boga, który wszystko o¿ywia i przed obli-
czem Jezusa Chrystusa, który przed Poncjuszem Pi³atem
z³o¿y³ dobre wyznanie, abyœ zachowa³ przykazanie bez skazy
i nagany, a¿ do przyjœcia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Objawi je (przez Micha³a – odpowiednik Ahmada; LXI, 6)
we w³aœciwym czasie, b³ogos³awiony i Jedyny W³adca, Król
królów, Pan panów, Jedyny maj¹cy nieœmiertelnoœæ, który
mieszka w œwiat³oœci niedostêpnej, którego nikt z ludzi nie
widzia³ i widzieæ nie mo¿e; Jemu niech bêdzie czêœæ i moc
wiekuista! Amen (I Tymot. 6,13).
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Kraków 30. 08. 1995 r.

VI. LIST OTWARTY

DO JEGO EMINENCJI

KS. KARDYNA£A F. MACHARSKIEGO

Wasza Eminencjo

Z radoœci¹ przeczyta³em w „Gazecie Wyborczej”, ¿e
w Warszawie, przy Akademii Teologii Katolickiej otwarto
Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego. Korzystaj¹c
z okazji nawi¹za³em kontakt z Zarz¹dem G³ównym Towarzy-
stwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce, informuj¹c
ich, ¿e jestem autorem ksi¹¿ki pt. MESJAÑSKIE WERSE-
TY, która ³¹czy trzy wielkie religie œwiata, tj. judaizm, chrze-
œcijañstwo i islam. W odpowiedzi na mój list ¯ydzi odpisali:
Z wielkim zainteresowaniem przeczytaliœmy Pana list. Pro-
simy o przys³anie jednego egzemplarza Pana ksi¹¿ki, aby po-
znaæ prawdy g³oszone przez Pana.

Wys³a³em zatem jeden egzemplarz MESJAÑSKICH
WERSETÓW; wówczas ¯ydzi poinformowali mnie, ¿e
ksi¹¿kê moj¹ przeka¿¹ do gazety „S³owo ¯ydowskie” dla do-
konania opisu i recenzji.

Skoro ¯ydzi podjêli siê dokonania opisu i recenzji mojej
ksi¹¿ki, to uzna³em za stosowne zwróciæ siê w tej sprawie
tak¿e do Koœcio³a. Dzisiaj redakcja mojej ksi¹¿ki jest ju¿
ostatecznie zakoñczona, dlatego w tej formie przekazujê j¹
Waszej Eminencji z proœb¹, aby drog¹ s³u¿bow¹ przekazana
zosta³a Papie¿owi.

Nie piszê osobiœcie do Jego Œwi¹tobliwoœci, poniewa¿ nie
znam odpowiedniego adresu. Zreszt¹ Jan Pawe³ II otrzymuje
codziennie setki listów z ca³ego œwiata, na które sam odpisaæ



nie mo¿e, gdy¿ jest to fizyczn¹ niemo¿liwoœci¹. Œmiem twier-
dziæ, ¿e na listy te odpisuj¹ Jego sekretarze. Dlatego proszê
o pomoc Wasz¹ Eminencjê, tym bardziej ¿e dowiedzia³em siê
ze œrodków masowego przekazu, i¿ Papie¿ napisa³ nastêpn¹
encyklikê „Ut unum sint” w której ponoæ stwierdza, ¿e zjed-
noczenie chrzeœcijan dzisiaj jest mo¿liwe i ¿e wszyscy po-
pe³nili b³êdy, do których powinni siê przyznaæ.

Uwa¿am, ¿e zjednoczenie chrzeœcijan dzisiaj jest mo¿liwe
przez wspóln¹ doktrynê religijn¹, która uwielbi Chrystusa.
Ksi¹¿ka moja jest w³aœnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa.
Uwielbienie to ma rozgorzeæ na ca³y œwiat, wzniecone
„iskr¹”, któr¹ symbolizuje Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II.
Powiedzia³ przecie¿ Pan Jezus do siostry Faustyny: Polskê
szczególnie umi³owa³em, a je¿eli pos³uszna bêdzie woli Mo-
jej, wywy¿szê j¹ w potêdze i œwiêtoœci. Z niej wyjdzie „iskra”,
która przygotuje œwiat na ostateczne przyjœcie Moje (Dzien-
niczek VI, 1732) (...) abym, gdy przyjdê, nie porazi³ Ziemi
przekleñstwem (Mal. 3,23).

Ja robiê wszystko, aby nie dopuœciæ do nastania czasów
„Goga i Magoga”, które symbolicznie okreœlaj¹ trzeci¹ wojnê
œwiatow¹. Proszê zatem o to, aby ks. Kardyna³ zaanga¿owa³
siê w tê sprawê i pomóg³ mi w zapocz¹tkowanym przeze
mnie RUCHU UWIELBIENIA JEZUSA. Proszê mnie oso-
biœcie przyj¹æ, wyznaczaj¹c datê spotkania, aby sprawa ta raz
na zawsze zosta³a za³atwiona. Wykluczam za³atwienie tej
sprawy przez osoby trzecie; tylko bezpoœrednia rozmowa wy-
zbyta jest wszelkiego rodzaju niejasnoœci i niedomówieñ. Li-
czê na to, ¿e mnie ks. Kardyna³ nie zignoruje, bo najwiêk-
szym przejawem nietolerancji jest w³aœnie ignorancja, a ja
przecie¿ dzia³am jako ten, który przychodzi w Imieniu Pañ-
skim. Dlatego ostrzegam: Gdy chrzeœcijanie przestan¹
œwiadczyæ o swej wierze, œwiat³o zostanie im zabrane... Te
s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane 25.06.1989 r. w Austrii
niech stanowi¹ zakoñczenie mojego listu.

Szczêœæ Bo¿e
PS.
Przed wys³aniem listu do Waszej Eminencji uda³o mi siê ku-
piæ encyklikê „Ut unum sint” Jana Paw³a II o dzia³alnoœci
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ekumenicznej, w której na wstêpie przeczyta³em s³owa Pa-
pie¿a: Jeœli naprawdê chc¹ siê chrzeœcijanie skutecznie prze-
ciwstawiæ d¹¿eniu œwiata do zniweczenia Tajemnicy Odku-
pienia, musz¹ razem wyznawaæ tê sam¹ prawdê o Krzy¿u
(str. 4).

Dlatego podkreœlam: Dialog jest skupiony wy³¹cznie wo-
kó³ jednej doktryny. Pan nasz jest dla wszystkich Ten sam,
a zatem prawda o Nim jest dla wszystkich ta sama. Auten-
tyczny ekumenizm jest owocem wy³¹cznie jednej doktryny.
Dlatego s³usznie stwierdza Sobór Watykañski II, ¿e „prawda
nie inaczej siê narzuca, jak tylko si³¹ samej prawdy, która
wnika w umys³y jednoczeœnie ³agodnie i silnie” (str. 6). Po-
dzia³ jawnie sprzeciwia siê woli Chrystusa, jest zgorszeniem
dla œwiata, a przy tym szkodzi najœwiêtszej sprawie przepo-
wiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (str. 10). Têsk-
nota za zjednoczeniem chrzeœcijan, która tak wyraŸnie ujaw-
nia siê w Encyklice Jana Paw³a II wlewa skruchê w samego
Papie¿a. Jego Œwi¹tobliwoœæ czyni wszystko, aby usprawie-
dliwiæ papiestwo. Czyni to w sposób oglêdny, aby przypad-
kiem nie uraziæ innych koœcio³ów chrzeœcijañskich. Podkre-
œla nawet ich wielk¹ zas³ugê w ruchu ekumenicznym, pisz¹c:
Dzisiaj stwierdzam z zadowoleniem, ¿e i tak ju¿ rozleg³a sieæ
ekumenicznej wspó³pracy nadal nieustannie siê rozszerza.
Prowadzona jest ogromna praca w tej dziedzinie, miêdzy in-
nymi dziêki wysi³kom Ekumenicznej Rady Koœcio³ów (str.
50).

Ekumeniczna Rada Koœcio³ów uwa¿a, ¿e w celu porozu-
mienia nale¿y s³owa i czyny przenieœæ na p³aszczyznê przy-
jaznego wspó³istnienia, ogólnoludzkiego braterstwa ludzi
dobrej woli. Tymczasem Pan Jezus wyraŸnie powiedzia³:
Piotrze, tyœ jest opok¹, i na tej opoce zbudujê Koœció³ mój,
a bramy piekielne nie przemog¹ go... Dlatego zjednoczenie
chrzeœcijan nie mo¿e nast¹piæ wed³ug koncepcji Ekumenicz-
nej Rady Koœcio³ów, ale musi nast¹piæ w jednym, niepo-
dzielnym Koœciele, którego zwierzchnikiem jest Papie¿, jako
namiestnik œw. Piotra. To nie Koœció³ ma wst¹piæ do Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów, ale Œwiatowa Rada Koœcio³ów ma byæ
wch³oniêta przez Koœció³. Koœció³ ma do tego prawo Boskie,
bo narodzenie Jana Paw³a II przepowiedzia³ sam Pan Jezus,
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prorocy i mistycy wspó³czeœni. Papie¿ musi to zrozumieæ, ¿e
w³aœnie On jest Eliaszem, który mia³ przyjœæ w mocy, aby
„zwróciæ serca ojców ku synom, a serca synów ku ich oj-
com”. Musi Go wreszcie ogarn¹æ duch mistycyzmu, bo Jego
„sakramentalna moc” de facto nie rozpoczê³a konkretnego
dzie³a zjednoczenia chrzeœcijan.

Dlatego jeszcze raz gor¹co proszê Wasz¹ Eminencjê o to,
aby MESJAÑSKIE WERSETY zosta³y dorêczone bezpo-
œrednio Papie¿owi. Nie wolno ich dawaæ nikomu, szczegól-
nie tym duchownym, którzy udzielaj¹ imprimatur. Tym spo-
sobem czyniê Wasz¹ Eminencjê odpowiedzialnym za wszyst-
ko. Tu siê oka¿e wiara, œwiadomoœæ i wytrwanie przy Chry-
stusie. Amen.

Koñcz¹c list pragnê poinformowaæ Wasz¹ Eminencjê, ¿e
grono ludzi zapoznanych z prawd¹ g³oszon¹ przeze mnie
ci¹gle siê powiêksza, aby nie tylko na zeznaniu dwóch, albo
trzech œwiadków opar³a siê ka¿da sprawa, ale na zeznaniu
wielu. Jednak najbardziej zale¿y mi na tym, aby prawdê
g³oszon¹ przeze mnie pozna³ Papie¿ Jan Pawe³ II, tym bar-
dziej, ¿e teologowie katoliccy jako pewne i w jasny sposób
wskazuj¹ce na maj¹cy nadejœæ kres obecnej, materialnej rze-
czywistoœci uznali miêdzy innymi dwa g³ówne znaki. S¹ to:
g³oszenie Ewangelii na ca³ym œwiecie i nawrócenie ¯ydów
na chrzeœcijañstwo.

Co do nawrócenia siê ¯ydów Koœció³ nie ma ¿adnej w¹t-
pliwoœci, bo Pismo Œwiête stwierdza: A ¿ebyœcie nie mieli
zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcê wam bracia ods³o-
niæ tê tajemnicê: zatwardzia³oœæ na czêœæ Izraela przysz³a, a¿
do czasu, kiedy poganie wejd¹ w pe³niê i w ten sposób zba-
wiony bêdzie ca³y Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu
(lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel i odwróci bezbo¿-
noœæ od Jakuba, a to bêdzie Przymierze moje (Jezusa) z nimi,
gdy zg³adzê grzech ich (Rzym. 11,25).

Ja zapocz¹tkowa³em RUCH UWIELBIENIA JEZUSA
i liczê na to, ¿e Koœció³ wreszcie poprze mnie w tej sprawie.
Liczê tak¿e na pomoc Waszej Eminencji, tym bardziej, ¿e
zgodnie z przepowiedniami ca³a sprawa ma wyjœæ z Krako-
wa, gdzie Kardyna³em Kurii Metropolitalnej by³ najpierw
obecny Papie¿ Jan Pawe³ II, a obecnie Wasza Eminencja.
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Fakt ten bardzo zobowi¹zuje, gdy¿ jest on dzie³em Opatrz-
noœci Bo¿ej.

Przed przekazaniem MESJAÑSKICH WERSETÓW Pa-
pie¿owi, proszê je dok³adnie przeczytaæ. Nie we mnie wierz-
cie, bo upodoba³o siê Panu Jezusowi, aby moja moc w ¿yciu
doczesnym by³a znikoma, ale wierzcie tej logice, która opisa-
na zosta³a w mojej ksi¹¿ce. Proszê te¿ za³¹czyæ Papie¿owi ni-
niejszy list.

Proroctwo z Têgoborza
(wiek XIX)

Trzy rzeki œwiata dadz¹ trzy korony
Pomazañcowi z Krakowa.
Cztery na krañcach sojusznicze strony
Przysiêgi z³o¿¹ mu s³owa.

Niewtajemniczony twierdzi: Wiêc jak¿e trudno ludzkie
ustaliæ losy, gdy zmiennoœæ warunków odmienia dziœ to, co
wczoraj trwa³ym by³o, a jutro istnieæ przestaje.

Jednak wczoraj by³o wczoraj, a jutro dzisiaj siê rodzi. Tak
przesz³oœæ przejawia siê w teraŸniejszoœci. Zatem wczoraj,
dzisiaj istnieæ przestanie, a jutro z dzisiaj wynika, które
wkrótce bêdzie teraŸniejszoœci¹, dlatego wszystko jest teraŸ-
niejszoœci¹, nawet historia.

Przeto wtajemniczony twierdzi: Jak¿e ³atwo ludzkie usta-
liæ losy, gdy siê przyjmie, ¿e s¹ one ju¿ ustalone:

Bo najpierw trzeba uradziæ,
By do skutku doprowadziæ!

Wszystko to wynika z pojêcia: Proroctwa zapisane w Piœ-
mie Œwiêtym, a historia ludzkoœci. Ju¿ œw. Pawe³ pisa³: Du-
cha nie gaœcie, proroctw nie lekcewa¿cie (I Tesal. 5, 19). Mi-
mo to, torpedujecie zamiary Boga.
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OJCZE NASZ!
(Wszechœwiata)

Ojcze nasz, który jesteœ w Niebie.
(Kto mnie widzia³, widzia³ Ojca; Jan 14,8).

Œwiêæ siê Imiê Twoje.
(Jezus = Jehoszua: JAHWE JEST ZBAWIENIEM).

PrzyjdŸ Królestwo Twoje.
(Królestwo moje nie jest z tego œwiata; Jan 18,36).

B¹dŸ wola Twoja, jako w Niebie, tak i na Ziemi.
(Dana mi jest wszelka w³adza w Niebie i na Ziemi;
Mat. 28,18).

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
(Ja jestem chlebem ¿ywym, który z Nieba zst¹pi³; jeœli
kto spo¿ywaæ bêdzie ten chleb, ¿yæ bêdzie na wieki;
a chleb, który Ja wam dam, to cia³o moje, które Ja dam
za ¿ywot œwiata; Jan 6,51).

I odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom. I nie wódŸ nas na pokuszenie.
(Wy jesteœcie tymi, którzy wytrwali przy Mnie w poku-
szeniach moich; £uk. 22,28).

Ale nas zbaw ode z³ego. Amen.

DEWIZA „NAGIEJ PRAWDY”

Jeœli wbrew prawowiernoœci obna¿y siê ca³¹ Prawdê tak,
¿e stanie siê ona ewidentna, to nawet najgorliwsi jej wyznaw-
cy, zlekcewa¿¹ j¹ do tego stopnia, ¿e na nich sprawdzi siê
przepowiednia: On bêdzie znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê
bêd¹!

Czy¿ nie zaw³aszczyliœcie sobie Boga Wasz¹ prawowierno-
œci¹? Przecie¿ prawowiernoœæ zawsze s¹dzi z pozoru, a praw-
da im bardziej naga, tym bardziej przyzwoita.
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VII. ZAKOÑCZENIE

Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie studiów nad
ró¿nymi wydaniami Starego i Nowego Testamentu, zauwa-
¿y³em du¿e rozbie¿noœci w t³umaczeniach Pisma Œwiêtego
z orygina³ów hebrajskich i greckich. Maj¹c w³asn¹ koncep-
cjê interpretacji prawdy zawartej w Pismach, zmuszony by-
³em podwa¿yæ wiele wersetów przet³umaczonych w „Biblii
Tysi¹clecia”, oraz w wydaniach obcych, a nawet w Koranie.
Dlatego w mojej ksi¹¿ce powo³ujê siê na wersety ró¿nych
wydañ; szczególnie na te wersety, które pasuj¹ do mojej dok-
tryny religijnej. Jednak ¿aden cytowany werset w mojej
ksi¹¿ce nie jest wymyœlony przeze mnie.

T³umaczenie Pisma Œwiêtego z orygina³ów z pewnoœci¹
nie jest rzecz¹ ³atw¹, dlatego katolicy maj¹ ju¿ piêæ wydañ
„Biblii Tysi¹clecia”. Ostatnio tak¿e Œwiadkowie JEHOWY
wydali Bibliê pod tytu³em „Pismo Œwiête w Przek³adzie No-
wego Œwiata”, wprowadzaj¹c nawet do Nowego Testamentu
imiê Boga JEHOWA, gdy tymczasem Pan Jezus i apo-
sto³owie imienia tego nigdy nie u¿ywali, poniewa¿ by³o ono
ukryte w imieniu Jehoszua, co znaczy: JAHWE JEST ZBA-
WIENIEM. W³aœnie po hebrajsku imiê Jezus znaczy Jeho-
szua.

Najwiêkszy wp³yw na t³umaczenie Pisma Œwiêtego maj¹
wyrobione pogl¹dy religijne, dlatego t³umacze posuwaj¹ siê
tak daleko, ¿e nawet t³umacz¹ niezgodnie z orygina³em he-
brajskim lub greckim. Poprawiaj¹ tym sposobem Pismo
Œwiête, naginaj¹c je do w³asnej doktryny religijnej.

Jest to zabieg, który mo¿na po czêœci usprawiedliwiæ, po-
niewa¿ teksty, które dotar³y do t³umaczy jako odpisy, oparte
s¹ na wielu rêkopisach, bynajmniej ze sob¹ niezgodnych
w szczegó³ach. Jest zatem ca³a ga³¹Ÿ filologicznej wiedzy fa-



chowej – krytyka tekstu, która wyprzedza wydanie tekstu
drukiem, jego przek³ad i interpretacjê. Ka¿dy wstêp do Pi-
sma Œwiêtego zawiera zatem traktat o zasadach krytyki tek-
stu i o jej wynikach. Dlatego teksty drukowane: hebrajskie,
czy greckie s¹ tak zwanymi tekstami rezultatywnymi, co do
których dok³adnoœci mo¿na polemizowaæ w odniesieniu do
szczegó³ów. Ale – jak ju¿ wspomnia³em – najwiêkszy wp³yw
na t³umaczenie Pisma œwiêtego maj¹ wyrobione pogl¹dy re-
ligijne. Równie¿ ja, po wielu rozwa¿aniach, koñcz¹c redakcjê
MESJAÑSKICH WERSETÓW mam tak¿e wyrobiony,
w³asny pogl¹d religijny. Dlatego pragnê, aby by³ on wziêty
pod uwagê przy ostatecznym t³umaczeniu i interpretacji Pi-
sma Œwiêtego. Moje rozwa¿ania s¹ bowiem orêdziem skiero-
wanym do rozumu i s¹ tak uzasadniane, aby nie kolidowa³y
z prawd¹ g³oszon¹ w Starym i Nowym Testamencie, oraz
w Koranie.

Wszystkie chrzeœcijañskie doktryny religijne stwierdzaj¹,
¿e Pismo podyktowane by³o prorokom przez Boga Transcen-
dentnego, a wiêc Tego Boga, który wykracza poza wszelkie
pojêcia i mo¿liwoœci okreœlenia. Tymczasem Pismo stwier-
dza, ¿e przez proroków mówi³ Duch Chrystusowy. Pismo
równie¿ mówi o dwóch Bogach poznawalnych, co stwierdza-
my, czytaj¹c Psalm 110, w którym król Dawid napisa³:

Rzek³ Pan panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej...

Analizuj¹c powy¿szy werset bez w¹tpienia stwierdzamy, ¿e
mowa tu jest o dwóch istotach: Panu panów i „panu memu”,
czyli panu Dawida. Panem panów jest oczywiœcie Bóg JA-
HWE, zaœ Panem Dawida jest Micha³ Archanio³ o czym ju¿
ka¿dy czytelnik wie, gdy przeczyta³ poprzednie rozdzia³y
MESJAÑSKICH WERSETÓW. Zatem te dwie istoty maj¹
decyduj¹cy wp³yw na wydarzenia opisane w Piœmie Œwiêtym
i od nich zale¿y w jakim stopniu wype³ni¹ siê proroctwa.

Nale¿y jeszcze przypomnieæ, ¿e s³owa: Si¹dŸ „po prawicy”
mojej... nie oznaczaj¹: si¹dŸ na miejscu przygotowanym dla
ciebie, które znajduje siê po prawej stronie tego, który wypo-
wiedzia³ te s³owa tak, jak interpretuje to Koœció³.

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... oznacza: zajmij stanowisko
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wed³ug prawoœci mojej, po uprzednim przejêciu najwy¿szej
w³adzy w Niebie i jest równoznaczne z prawd¹: ochraniaj,
strze¿, wspomagaj swoj¹ moc¹ tego, po którego „prawicy”
jest ochraniaj¹cy, gdy ochranianemu powierzona jest spe-
cjalna misja do spe³nienia na Ziemi.

Wyjaœnia to Dawid: Pan Ciê strze¿e, Pan cieniem Twoim
„po prawicy” Twojej (Ps. 121,5). Potwierdza to tak¿e œw.
Piotr, gdy przemawia³ w dzieñ zes³ania Ducha Œwiêtego:

Dawid bowiem mówi o Chrystusie (tzn., ¿e mówi to Chry-
stus):

Mia³em Pana zawsze przed oczami,
gdy¿ jest „po prawicy” mojej,
abym siê nie zachwia³ (Dz. Ap. 2,24; Ps. 16,8).

Nawet sam Koœció³ („Biblia Tysi¹clecia” wydanie III), cytat
z Psalmu (16,8):

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwiejê siê, bo On jest „po prawicy” mojej;

komentuje nastêpuj¹co: Obecnoœæ Pana „po prawicy” ozna-
cza skuteczn¹ pomoc, co przeczy komentarzowi Psalmu
(110,1) w którym czytamy: Psalm zapowiada zajêcie za-
szczytnego miejsca po prawicy Ojca przez Chrystusa zmar-
twychwsta³ego.

W obecnym stanie rzeczy Tym, który pierwszy wypowie-
dzia³ s³owa: Si¹dŸ „po prawicy” mojej... jest Pan Jezus, który
w³aœnie tymi s³owami zwróci³ siê do Archanio³a Micha³a.
Natomiast tym, który jako drugi wypowiedzia³ te s³owa do
Pana Jezusa, jest Archanio³ Micha³. Potwierdza to prawda
napisana w Liœcie do Hebrajczyków: Lecz kiedy On (Jezus)
z³o¿y³ raz na zawsze jedn¹ ofiarê za grzechy, usiad³ „po pra-
wicy” Bo¿ej, oczekuj¹c teraz, a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni
bêd¹ jako podnó¿ek stóp Jego (Hebr. 10,12).

Tak¿e w Liœcie do Hebrajczyków, w wersecie skierowa-
nym do Pana Jezusa, jest równie¿ powiedziane o dwóch Bo-
gach:

Tron Twój o Bo¿e, na wieki wieków,
ber³em sprawiedliwym ber³o Królestwa Twego.
Umi³owa³eœ sprawiedliwoœæ, a znienawidzi³eœ nieprawoœæ,
dlatego namaœci³ Ciê Bo¿e, Bóg Twój

olejkiem wesela, jak ¿adnego z towarzyszy Twoich (Hebr. 1,8).
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Oraz:
Tyœ, Panie, na pocz¹tku ugruntowa³ Ziemiê
i Niebiosa s¹ dzie³em r¹k Twoich.
One przemin¹, ale Ty zostaniesz
i wszystkie jak szata siê zestarzej¹
i jak p³aszcz je zwiniesz;
jak odzienie i przemienione zostan¹.
Ty zaœ jesteœ Ten sam
i nie skoñcz¹ siê lata Twoje (Hebr. 1,8; Ps. 45,7; 102,25).

W tekœcie tym niepodwa¿alne jest to, ¿e s³owa te odnosz¹ siê
do Pana Jezusa, oraz to, ¿e Ten, który „ugruntowa³ Ziemiê”
i uczyni³ Niebiosa, a wiêc Ten dla którego i przez którego
wszystko (Hebr. 2,10) namaszczany jest przez drugiego, któ-
remu tych czynów przypisaæ nie mo¿na, a wiêc wiêkszy
przez mniejszego.

Czy jest to mo¿liwe, aby wiêkszy przez mniejszego by³ na-
maszczany? Oczywiœcie, ale tylko wtedy, gdy stanie siê to za
wol¹ namaszczanego wed³ug s³ów:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej...

Doktorowie Koœcio³a nawet do tej pory twierdz¹, ¿e je-
stem w b³êdzie, tak interpretuj¹c List do Hebrajczyków.
Wówczas odpowiada³em im: Przecie¿ w Liœcie tym wyraŸnie
jest powiedziane: Do którego bowiem (Bóg) z anio³ów po-
wiedzia³ kiedykolwiek:

Ty jesteœ moim Synem
Jam Ciê dziœ zrodzi³?

I znowu:

Ja bêdê Mu Ojcem,
a On bêdzie Mi Synem.

Skoro mówi: „Ja bêdê Mu Ojcem, a On bêdzie Mi Sy-
nem”, to nie znaczy, ¿e jestem Jego Ojcem, dlatego dla przej-
rzystoœci, werset ten nale¿y przet³umaczyæ: Ja bêdê mu „za
Ojca”, a On bêdzie Mi „za Syna” tak, jak to jest przet³uma-
czone w „Biblii Gdañskiej” (II Sam. 7,12). Bowiem Koran
o Bogu Ojcu Transcendentnym rygorystycznie stwierdza:

„On – Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1).
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A skoro Archanio³ Micha³ powiedzia³:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ po³o¿ê nieprzyjació³ Twoich,
jako podnó¿ek stóp Twoich...

to ju¿ wczeœniej zosta³o wyjaœnione, ¿e: Si¹dŸ „po prawicy”
mojej... oznacza: ochraniaj, strze¿, wspieraj swoj¹ moc¹ tego,
po którego „prawicy” jest ochraniaj¹cy, gdy ochranianemu
powierzona jest specjalna misja do spe³nienia na Ziemi, tym
bardziej, ¿e Chrystus zasiadaj¹c „po prawicy” Boga oczekuje,
a¿ nieprzyjaciele Jego po³o¿eni bêd¹ podnó¿kiem stóp jego
(Hebr. 10, 12). A zatem komentarz jest zbyteczny, skoro
w dodatku ju¿ wiadomo, ile razy i przez kogo s³owa:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej...

zosta³y wypowiedziane?
W Liœcie œw. Paw³a do Galacjan czytamy: Na có¿ wiêc

Prawo? Zosta³o ono dodane ze wzglêdu na wykroczenia, a¿
do przyjœcia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przeka-
zane zosta³o przez anio³ów, podane przez Poœrednika (Gal.
3,19).

Koœció³ s³owo „poœrednik” pisze przez ma³e „p” twier-
dz¹c, ¿e owym poœrednikiem by³ Moj¿esz, tymczasem z kon-
tekstu tego wersetu wynika, ¿e Poœrednikiem by³ Anio³.

Aby rozstrzygn¹æ czy s³owo „poœrednik” powinno siê pi-
saæ przez du¿e „P”, czy przez ma³e „p”, nale¿y ostatecznie
wyjaœniæ t³umaczenie wersetu (Dz. Ap. 7,35). Otó¿ w „Biblii
Tysi¹clecia”, wydanie III jest przet³umaczone nastêpuj¹co:
Tego w³aœnie Moj¿esza, którego siê zaparli mówi¹c: Któ¿
ciebie ustanowi³ panem lub sêdzi¹? – tego w³aœnie Bóg
wys³a³ jako wodza i wybawiciela pod opiek¹ Anio³a, który
mu siê ukaza³ w krzaku. Natomiast w Biblii Brytyjskiego
i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego jest przet³umaczo-
ne: tego pos³a³ Bóg jako wodza i wybawiciela za poœrednic-
twem Anio³a, który mu siê ukaza³ w krzaku.

Tymczasem w „Biblii Gdañskiej” i Biblii w „Przek³adzie
Nowego Œwiata” jest przet³umaczone jednakowo, a mianowi-
cie: „przez rêkê Anio³a”, co by wskazywa³o na to, ¿e popraw-
nie t³umaczenie powinno brzmieæ: „za poœrednictwem
Anio³a”, a zatem Poœrednikiem jest Anio³. Przemawia za tym
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dalszy werset, który w „Biblii Tysi¹clecia” i w Biblii Brytyj-
skiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego jest przet³u-
maczony jednakowo, a mianowicie: On to (Moj¿esz) w spo-
³ecznoœci na pustyni poœredniczy³ miêdzy Anio³em, który
mówi³ na górze Synaj, a naszymi ojcami (Dz. Ap. 7,38).

Z tego t³umaczenia wynika, ¿e Moj¿esz by³ faktycznie po-
œrednikiem, ale miêdzy Anio³em, a ojcami ¯ydów. Nato-
miast Poœrednikiem miêdzy Bogiem, a Moj¿eszem by³
w³aœnie Anio³ i wtedy Poœrednik powinno siê pisaæ przez du-
¿e „P”, gdy¿ Prawo przekazane zosta³o przez anio³ów, poda-
ne przez Poœrednika.

Kto jest tym Poœrednikiem miêdzy Bogiem, a Moj¿e-
szem? – Jasno napisa³em w punkcie „TO¯SAMOŒÆ”. Po-
œrednik jednak nie jest z Jednego, a Bóg jest sam Jeden, co
dowodzi, ¿e Poœrednik jest stworzeniem, stworzonym przez
Tego, któremu poœredniczy³.

Podobnie w „Biblii Tysi¹clecia” jest Ÿle przet³umaczony
nastêpuj¹cy werset: Wtedy bêd¹ (¯ydzi) patrzeæ na Tego,
którego przebodli. Tymczasem w oryginale hebrajskim jest
napisane: Wtedy bêd¹ patrzeæ na Mnie, którego przebodli
(Zach. 12,10), co potwierdza t³umaczenie w „Biblii Gdañ-
skiej” i w Biblii Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego.

Koœció³, uzasadniaj¹c swoj¹, racjê twierdzi, ¿e t³umacze-
nie to ma poparcie w wersetach (Jan 19,37; Obj. 1,7), oraz to,
¿e ¯yd tak o Bogu Transcendentnym nie móg³ siê wyraziæ.

Pojêcie Boga Transcendentnego w odczuciu ¯ydów nie
istnia³o. Pojêcie ¯yda o Bogu by³o i jest oczywiste. Bogiem
jest po prostu Ten, który ukaza³ siê Moj¿eszowi w krzaku go-
rej¹cym mówi¹c: Jestem Bogiem Ojca twego, Bogiem Abra-
hama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nawet jeden z teolo-
gów katolickich (nie pamiêtam w tej chwili który) wypowie-
dzia³ siê w nastêpuj¹cy sposób: Moj¿esz by³ jedynym
cz³owiekiem na œwiecie, który ogl¹da³ Boga na w³asne oczy...
Jednak bardzo siê myli³, bo Moj¿eszowi w krzaku gorej¹cym
ukaza³ siê Anio³.

Boga Transcendentnego objawi³ dopiero Pan Jezus mó-
wi¹c: Ani g³osu Jego nigdy nie s³yszeliœcie, ani postaci Jego
nigdy nie widzieliœcie (Jan 5,37), oraz: Nikt nie zna Syna,
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tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawiæ (Mat. 11,27), gdy¿ Boga nikt nigdy nie wi-
dzia³, lecz Jednorodzony Syn, który jest na ³onie Ojca obja-
wi³ Go (Jan 1,18). I chocia¿ Boga nikt nigdy nie widzia³, to
je¿eli siê wzajemnie mi³ujemy, Bóg mieszka w nas i mi³oœæ
Jego dosz³a w nas do doskona³oœci (I Jana 4,12).

Pomimo tego, ¿e nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie
zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ, jako
Jednorodzony na ³onie Ojca, to nale¿y pamiêtaæ i powtarzaæ
w myœl Koranu:

„On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty!
Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!” (CXII,1).

Bóg Transcendentny po raz pierwszy objawi³ mi siê oso-
biœcie 28.04.1980 r. Znajdowa³ siê wtedy nieskoñczenie dale-
ko, tak daleko, ¿e porozumiewa³ siê ze mn¹ z ciemnoœci. Nie
widzia³em Jego postaci, lecz czu³em wyraŸnie Jego obecnoœæ,
wiêc zacz¹³em rozmowê. I chocia¿ póŸniej wszystkie s³owa
tej rozmowy zosta³y wymazane z mej pamiêci, to jednak do-
myœlam siê, ¿e chc¹c podkreœliæ swoj¹ wiernoœæ, wspomi-
na³em czyny dokonane przeze mnie w czasie bardzo od-
leg³ym. Wówczas Istota z któr¹ rozmawia³em rzek³a: Tak, ale
pijesz!... Na co odpowiedzia³em: Przyrzekam Ci, Panie Bo¿e,
¿e nie napijê siê ju¿ wiêcej... Wtedy bowiem prowadzi³em siê
niezbyt przyzwoicie.

A dnia 15.02.1995 r. Boga Transcendentnego sam odna-
laz³em w widzeniu, mówi¹c z ulg¹: Teraz rozumiem, dlacze-
go œw. Jan nie widzia³ œwi¹tyni w Jeruzalem Niebieskim, al-
bowiem Pan, Bóg Wszechmog¹cy jest jego Œwi¹tyni¹, oraz
Baranek (Obj. 21,22), który w³aœnie do Anio³a zboru Filadel-
fii powiedzia³: Zwyciêzcê uczyniê filarem w Œwi¹tyni Boga
mojego i ju¿ z niej nie wyjdzie (Obj. 3,12).

Pojêcie „Œwi¹tynia Boga”, a nastêpnie „Bóg Wszech-
mog¹cy jest jego Œwi¹tyni¹, oraz Baranek” nale¿y rozumieæ
jako obecnoœæ (udzielanie siê) Boga Niewidzialnego, oraz
Baranka we wszystkim, pocz¹wszy od Nowego Jeruzalem na
Nowej Ziemi, których Œwi¹tyni¹ jest Bóg Wszechmog¹cy,
oraz Baranek, poprzez Nowe Niebo, którego Œwi¹tyni¹ jest
tak¿e Bóg Wszechmog¹cy znany jedynie Synowi, a skoñ-
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czywszy na Nieskoñczonoœci, która ogarnia skoñczony
Wszechœwiat bêd¹cy ci¹gle w ekspansji.

Udzielanie siê Boga Niewidzialnego, oraz Baranka we
wszystkim pocz¹wszy od Nowego Jeruzalem na Nowej Ziemi
oznacza, ¿e Duch Œwiêty pochodzi od Ojca i Syna i równo-
czeœnie od Ojca przez Syna, je¿eli sprawê bêdziemy rozpatry-
waæ z punktu widzenia Nieskoñczonoœci. W³aœnie skoñczo-
ny umys³ ludzki nie mo¿e poj¹æ Boga Transcendentnego
w Jego Nieskoñczonoœci.

Tak wiêc w pewnym sensie s³usznie nauczali Doktorowie
Koœcio³a ³aciñskiego, ¿e duch Œwiêty pochodzi od Ojca i Sy-
na. Piszê „w pewnym sensie”, poniewa¿ nale¿y tu odró¿niæ
Ducha Œwiêtego Syna, od Ducha Œwiêtego Ojca Transcen-
dentnego, którzy bynajmniej nie stanowili Jednoœci w Trój-
cy. Niemniej w granicach Wszechœwiata Pana Jezusa mo-
¿emy nazwaæ Ojcem i Synem i Duchem Œwiêtym.

Tak¿e po³owicznie racjê mieli Doktorowie Koœcio³a grec-
kiego, którzy nauczali, ¿e Duch Œwiêty pochodzi od Ojca
przez Syna.

Nawi¹zuj¹c jeszcze do Transcendencji Boga Ojca niepojê-
tego w Jego Nieskoñczonoœci, mo¿na Jego Transcendencjê
obrazowo porównaæ do funkcji trygonometrycznej tangens,
która przy k¹cie 90° ucieka do plus nieskoñczonoœci, której
(w mniemaniu ziemskim) nigdy nie osi¹gnie i – nie wiado-
mo jakim sposobem – po przekroczeniu tego k¹ta, powraca
z minus nieskoñczonoœci, pomimo tego, ¿e (w mniemaniu
ziemskim) tej minus nieskoñczonoœci, tak¿e nigdy nie osi¹g-
nê³a. Powtarza siê to cyklicznie przy okresie równym 180°,
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aby póŸniej ujawniæ siê w konkretnych wartoœciach. Tym
sposobem Ojciec Transcendentny potwierdza Swoje istnie-
nie zaznaczaj¹c, ¿e równoczeœnie wykracza poza wszelkie po-
jêcia i mo¿liwoœci okreœlenia.

Tak wiêc w ogarniaj¹cej nas Transcendencji linia prosta ist-
nieje, w przeciwieñstwie do Wszechœwiata, w którym prosta
wed³ug obliczeñ Einsteina, na podstawie teorii wzglêdnoœci,
zakrzywia siê do okrêgu. Im wiêkszy okrêg, to tym bardziej
odcinek jego ³uku jest prosty. To samo dotyczy p³aszczyzny.
Im wiêksza kula, to tym bardziej wycinek jej czaszy zdaje siê
byæ p³aszczyzn¹. Podobnie dzieje siê z promieniem œwiat³a,
który wed³ug teorii wzglêdnoœci, zakrzywia siê pod wp³ywem
grawitacji. Zjawisko to zosta³o po raz pierwszy potwierdzone
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Duch Œwiêty Ojca Transcendentnego
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ani ³adunku, czyli „nic”
przenikaj¹ce Wszechœwiat

Schemat udzielania siê Boga Ojca Transcendentnego, oraz Baranka we Wszechœwie-
cie i Nieskoñczonoœci, po stworzeniu Nowego Nieba i Nowej Ziemi



obserwacyjnie w 1919 roku, co œwiadczy o tym, ¿e nawet pro-
mieñ œwiat³a nie opuœci Wszechœwiata. Opuœci go tylko myœl,
aby potem powróciæ z niczym. Dlatego z pró¿nym zamiarem
nosz¹ siê uczeni, wysy³aj¹c w przestrzeñ kosmiczn¹ teleskop
najnowszej generacji, gdy mówi¹: Teraz postaramy siê o to,
aby spenetrowaæ to, co jest poza Wszechœwiatem.

Jest to poroniony zamys³, poniewa¿ Wszechœwiat tkwi
w „czymœ” i jest skoñczony (pomimo tego, ¿e jest w ekspan-
sji), nie wychodz¹c poza to „coœ” nieskoñczone.

Ale skoro istnieje granica Nieskoñczonoœci (plus Nie-
skoñczonoœæ powraca z minus Nieskoñczonoœci), to nale-
¿a³oby – w celu okreœlenia tego, co wykracza poza wszelkie
pojêcia – wprowadziæ pojêcie „granica, lecz Nieskoñczono-
œci”. Tylko tyle mo¿na napisaæ o Transcendencji!

Tak wiêc skoñczony Wszechœwiat mo¿e byæ poznany tyl-
ko w samym sobie, rz¹dz¹c siê w³asnymi prawami.

Prawa te obowi¹zuj¹ wy³¹cznie we Wszechœwiecie, które
w miarê postêpu nauki s¹ coraz bardziej zrozumia³e. Nato-
miast wszystko to, co jest poza immanentnym Wszechœwia-
tem, jest nie do pojêcia. Przeto ze zjawiskiem tym zwi¹zane
s¹ teorie. A poniewa¿ teoria jest wiedz¹ wzglêdn¹, dlatego
z rezerw¹ nale¿y traktowaæ pojêcie czasoprzestrzeni, zwi¹za-
nej z czwartym wymiarem, który zrywa z czasem absolut-
nym, ³¹cz¹c przestrzeñ i czas w czterowymiarow¹ czasoprze-
strzeñ. Tymczasem w Transcendencji istnieje czas absolutny
i linia prosta. Okreœla j¹ asymptota, a wiêc prosta, której od-
leg³oœæ od danej krzywej maleje, w miarê posuwania siê do
niej. I chocia¿ odleg³oœæ krzywej okreœlonej funkcji, teore-
tycznie nigdy siê nie zbli¿y do asymptoty, to jednak istnieje
pojêcie, którym jest „granica, lecz Nieskoñczonoœci”. Po
prostu: plus Nieskoñczonoœæ powraca z minus Nieskoñczo-
noœci w pe³nych cyklach, których jest nieskoñczenie wiele.
To znaczy, ¿e Bóg Ojciec Transcendentny nie ma pocz¹tku,
ani koñca, ale tylko w czasie, a nie w przestrzeni. Na pocz¹t-
ku by³o jedynie S³owo (Jan 1,1), albowiem Boga przede Mn¹
(JAHWE) stworzonego nie by³o (Izaj. 43,10).

Przedstawiaj¹c obrazowo Transcendencjê Boga Ojca nie-
pojêtego w Jego Nieskoñczonoœci mo¿na, po tych rozwa-
¿aniach przejœæ do definicji Opatrznoœci Bo¿ej. Dnia
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19.10.1986 r. napisa³em natchniony wiersz, który zatytu-
³owa³em „OPATRZNOŒÆ”, odnosz¹c to pojêcie pocz¹tkowo
do Opatrznoœci Chrystusowej ogarniaj¹cej Wszechœwiat.
W wierszu tym o sile, która powoduje radykalne zmiany
w historii ludzkoœci, napisa³em miêdzy innymi nastêpuj¹c¹
strofê:

Rujnuj¹c szczyty starej wynios³oœci
Nowe na gruzach zaszczepia zasady,
Byleby tylko nie wbrew Opatrznoœci,
Której nie chwiej¹ siê nigdy posady.

W strofie tej Opatrznoœæ dobitnie scharakteryzowa³em s³o-
wami: „Której nie chwiej¹ siê nigdy posady”. D³ugo zastana-
wia³em siê nad sensem tych s³ów, a to z tego powodu, ¿e „po-
sady” Chrystusowe by³y w³aœnie „zachwiane” przez tego,
który doprowadzi³ do buntu w Niebie, a wiêc szatana. Wy-
wy¿sza³ siê on bowiem ponad wszystko, co siê zwie Bogiem
i jest przedmiotem Boskiej czci. Dlatego w tym przypadku
Opatrznoœci nie mo¿na odnieœæ do Opatrznoœci Chrystuso-
wej, ale do Opatrznoœci Transcendentnej, a wiêc Tej, „której
nie chwiej¹ siê nigdy posady”. W³aœnie tylko przez wiarê
w Doskona³ego, M¹drego, Œwiêtego i kochaj¹cego Ojca
Transcendentnego (On jest tylko Dobry; Mar. 10,18) i przez
bezwarunkowe zdanie siê na tajemnicê Opatrznoœci,
cz³owiek mo¿e przezwyciê¿yæ tê niespokojn¹ potrzebê bez-
pieczeñstwa, która w przeciwnym razie sprawia, ¿e ostatecz-
nie czuje siê on tylko ofiar¹ antagonistycznych si³ tego œwia-
ta, nie podporz¹dkowanych ¿adnej, prawdziwej Jednoœci.

Ta opieka Boska, czyli pomyœlne zrz¹dzenie losu obejmuje
g³ównie tych ludzi, przez których Bóg kieruje biegiem tego
œwiata i jego histori¹, ku zamierzonemu celowi za poœrednic-
twem immanentnych si³. Nale¿y zatem pamiêtaæ, ¿e Jeden
jest Bóg, jeden te¿ poœrednik miêdzy Bogiem, a ludŸmi,
cz³owiek Jezus. Ale skoro wszyscy jesteœmy Chrystusowi,
a Chrystus Bo¿y, to oprócz Opatrznoœci Transcendentnej ist-
nieje Opatrznoœæ Chrystusowa, chocia¿by ta, która streszcza
siê w s³owach: Si¹dŸ „po prawicy” mojej..., oraz: Pan Ciê
strze¿e, Pan cieniem Twoim „po prawicy” Twojej... Opatrz-
noœæ Chrystusowa mo¿e zatem istnieæ, jako „sama z Siebie”,
ale nie mo¿e siê Ona mijaæ z Opatrznoœci¹ Transcendentn¹.
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W tym w³aœnie zdaniu tkwi sens s³ów Ojca Transcendentne-
go, który dnia 30.05.1995 r. powiedzia³ do mnie: Zweimal,
und nochajmal (Dwa razy i jeszcze raz). Kto ma rozum niech
poznaje sens tych s³ów i choæ trochê zg³êbi istotê Boga Ojca
Transcendentego.

Jednak¿e Boga Transcendentnego nikt oprócz Syna teraz
poj¹æ nie mo¿e, co wyraŸnie opisa³em w punktach 15. i 16.
rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”. Ale wracaj¹c do t³umaczenia
wersetu: Wtedy spojrz¹ na Mnie, którego przebodli... nawet
we wspó³czesnym wydaniu Neo-Wulgaty werset ten jest
b³êdnie przet³umaczony.

Do tego t³umaczenia upowa¿ni³ biblistów sam Papie¿ Jan
Pawe³ II. Dlatego bibliœci stwierdzaj¹: Iœcie Salomonowym
s¹dem w tej sprawie jest oficjalny, wydany z upowa¿nienia
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II tekst Neo-Wulgaty; dzieli on
zdanie w ten sposób: „et aspicient ad me. Quem transfixe-
runt, plangent”..., a wiêc nie naruszaj¹c obecnego tekstu he-
brajskiego, odró¿nia on Boga od Przebitego.

Co do powy¿szego t³umaczenia, które w jêzyku polskim
brzmi: „i bêd¹ na Mnie patrzyli. Tego, którego przebodli
bêd¹ op³akiwaæ”..., nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
jest to „iœcie Salomonowy s¹d”, który odró¿nia Boga od
Przebitego. Z kontekstu powy¿szego t³umaczenia mo¿e rów-
nie¿ wynikaæ, ¿e mowa tu jest tylko o jednej osobie:
„Mnie”..., tzn. „Tego, którego przebodli”, tym bardziej, ¿e
przez proroków mówi³ Duch Chrystusowy. Zatem Pan Jezus
mówi tu o sobie (I Piotra 1,10).

Upowa¿nienie to jest z pewnoœci¹ dzia³aniem tendencyj-
nym, aby odró¿niæ Boga od Przebitego i œwiadczy o omylno-
œci papie¿a. Dlatego uwa¿am, ¿e bardzo trzeŸwo za t³umacze-
niem: „Na Mnie, którego przebodli”... przemawia werset
z Ksiêgi Malachiasza, przez którego mówi³ Duch Chrystuso-
wy: Oto Ja poœlê Anio³a mego, który przygotuje drogê
przede Mn¹ (Mal. 3,1).

Ewangeliœci przytaczaj¹ to proroctwo, wyjaœniaj¹c, ¿e
Anio³em, który przyszed³ przygotowaæ drogê przed Chrystu-
sem by³ Jan Chrzciciel (Mat. 11,10; £uk. 7,27). Zatem s³owa
te odnosz¹ siê do Chrystusa, którego przyjœcie poprzedzi³
Jan Chrzciciel, aby „przygotowaæ drogê” przed Nim. Po od-

278



byciu swej „drogi” Pan Jezus faktycznie by³ przybity do
krzy¿a, aby okreœlonego czasu spe³ni³o siê proroctwo Zacha-
riasza: „Wtedy bêd¹ patrzeæ na Mnie, którego przebodli”...

Bardziej trzeŸwo proroctwa Malachiasza nie da siê wyja-
œniæ jak w punkcie 11. rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, który
jest czêœci¹ MESJAÑSKICH WERSETÓW.

Co do wersetu (Dan. 10,20; 11,1) zdania egzegetów s¹ po-
dzielone nawet w Koœciele. Powodem tego jest poprawianie
rêkopisów, które pozornie zawieraj¹ b³êdy. Przytoczê tu cha-
rakterystyczny przyk³ad. Otó¿ w oryginale Ksiêgi Daniela
jest napisane: Nikt zaœ nie mo¿e Mi skutecznie pomóc prze-
ciw nim z wyj¹tkiem waszego (¯ydów) Ksiêcia Micha³a, a Ja
od pierwszego roku (panowania) Dariusza Mada jestem Mu
ku pomocy i obronie.

Treœæ tego zdania na pozór jest nielogiczna, dlatego bibliœ-
ci katoliccy uznali, ¿e jest to b³¹d pope³niony przez kopistê
i przet³umaczyli bardziej logicznie w nastêpuj¹cy sposób:
Nikt zaœ nie mo¿e Mi skutecznie pomóc przeciw nim z wy-
j¹tkiem waszego Ksiêcia Micha³a, który stoi pocz¹wszy od
pierwszego roku (panowania) Dariusza Mada, jako wzmoc-
nienie dla Mnie i obrona.

Nie wziêto tu jednak pod uwagê prawdy zawartej w Psal-
mie 110, gdzie Bóg JAHWE zwraca siê do Archanio³a Mi-
cha³a s³owami:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej,
a¿ Twych wrogów po³o¿ê jako podnó¿ek pod stopy Twoje.
Twoje potê¿ne ber³o
niech JAHWE poœle z Syjonu.
Panuj wœród nieprzyjació³ swoich.

Tak wiêc Pan, jako Syn Cz³owieczy „k³ad¹c nieprzyjació³
pod stopy” Micha³a i „posy³aj¹c potê¿ne ber³o z Syjonu”
dziêki temu, ¿e mia³ zwyciê¿yæ szatana na krzy¿u, w³aœnie od
„pierwszego roku (panowania) Dariusza Mada” by³ Mi-
cha³owi „ku pomocy i obronie”, co mia³o byæ pretekstem do
wyrzucenia szatana z Nieba. Dlatego Ten, który mówi: „Pa-
nuj wœród nieprzyjació³ swoich”, po przekazaniu tronu Boga
Wszechmog¹cego Micha³owi, bo przecie¿ „na Jego barkach
spoczê³a w³adza”, ukazuje siê w postaci widzialnej i mówi
nie „przez proroka”, lecz „do proroka”. Wygl¹d Jego
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(Dan. 10,5) jest identyczny z wygl¹dem Pana Jezusa uka-
zuj¹cego siê œw. Janowi, który powiedzia³ o sobie: Jam jest
Pierwszy i Ostatni i ¿yj¹cy. By³em umar³y, a oto jestem
¿yj¹cy na wieki wieków. I mam klucze œmieræ otch³ani (Obj.
1,17; 2,8; 21,6; 22,12).

Te same s³owa: Jam jest Pierwszy i Ostatni... mówi o sobie
Bóg JAHWE w ksiêdze Izajasza: Tak mówi JAHWE, Król
Izraela i Odkupiciel jego JAHWE Zastêpów. Ja jestem
Pierwszy i Ostatni i nie ma poza Mn¹ Boga (Izaj. 44,6; 41,4).

Tak wiêc Ten, poza którym „nie ma Boga”, wypowiadaj¹c
s³owa: Jam jest Pierwszy i Ostatni..., równoczeœnie mówi, ¿e
jest Królem Izraela i jego Odkupicielem lub Zbawicielem.
Kto jest tym Zbawicielem i Odkupicielem? – Nie trzeba ju¿
chyba tego nikomu t³umaczyæ.

Co do Psalmu 110 werset 4, w którym Koœció³ t³umaczy
„na wzór Melchizedeka”, a ja proponujê za innymi wydania-
mi „wed³ug porz¹dku Melchizedeka” sprawê uwa¿am za wy-
jaœnion¹. Dowiedzia³em siê bowiem, ¿e „na wzór” jest po-
prawnym t³umaczeniem s³owa hebrajskiego „DABAR”, któ-
re ma wiele znaczeñ. Z nich LXX (Septuaginta) wybra³a so-
bie „porz¹dek”. Dlatego bêdê siê upiera³, aby poprawne
t³umaczenie brzmia³o:

Tyœ Kap³anem na wieki
wed³ug porz¹dku Melchizedeka...

gdy¿ „porz¹dek Melchizedeka” jest nastêpuj¹cy: Melchi-
zedek, jako Kap³an Boga Najwy¿szego, a nad nim Bóg.

Koœció³ naucza, ¿e „wzór Melchizedeka” w zastosowaniu
do Chrystusa na tym polega, ¿e Chrystus jest jednoczeœnie
Królem i Kap³anem wbrew rozdzia³owi tych w³adz w mo-
narchii u ¯ydów. Sedno sprawy jest jednak w tym, ¿e oma-
wiany werset w ogóle nie jest skierowany do Chrystusa. To
w³aœnie Chrystus, jeszcze jako Bóg JAHWE (Pan panów,
Król królów) zwraca siê do Archanio³a Micha³a – Pana Da-
wida. Dlatego Dawid cytuj¹c s³owa Boga JAHWE napisa³:

Rzek³ Pan panu memu:
Si¹dŸ „po prawicy” mojej...
Tyœ Kap³anem na wieki
wed³ug porz¹dku Melchizedeka.
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S³ów tych nie móg³ nikt inny wypowiedzieæ, jak Pan panów.
Panem Dawida jest przecie¿ Anio³ opiekuñczy Narodu
¯ydowskiego – Micha³, o czym ju¿ wspomnia³em i wielo-
krotnie wyjaœni³em w mojej ksi¹¿ce.

Bibliœci katoliccy stwierdzaj¹, ¿e (Mal. 3,1) wed³ug tekstu
oryginalnego nie dopuszcza przek³adu: „to jest Anio³a Przy-
mierza” tak, jak to jest przet³umaczone w Biblii Brytyjskiego
i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Dlatego w punkcie
11 rozdzia³u „UZUPE£NIENIA”, szeroko komentuj¹c po-
wy¿szy werset, przet³umaczy³em go tak, jak ¿yczy sobie tego
Koœció³ z tym, ¿e pos³u¿y³em siê imieniem Boga JAHWE.
Nawiasem mówi¹c imiê Boga JAHWE zosta³o wymazane
przez Koœció³ z Pisma Œwiêtego. Tym imieniem tytu³owa³ siê
Bóg Wszechœwiata, który w³aœnie w (Mal. 3,1) zapowiedzia³
swoje narodzenie siê na Ziemi, razem z Janem Chrzcicielem
i Micha³em. Po narodzeniu, œmierci, zmartwychwstaniu
i wniebowst¹pieniu imiê to wzbogaci³o siê o dalsze s³owa:
„JEST ZBAWIENIEM” i w obecnej formie brzmi: JAHWE
JEST ZBAWIENIEM, czyli po prostu Jehouszua = Jezus.

Koœció³ do tego stopnia wymaza³ imiê Boga JAHWE, ¿e
nawet do nabo¿eñstw wprowadzi³ s³owo „alleluja”... bêd¹ce
wezwaniem liturgicznym do wiernych, t³umacz¹c je na
„chwalcie Pana”. S³owo to nic nie znaczy i w jêzyku hebraj-
skim nie istnieje. Istnieje natomiast s³owo „hallelu-Jah”, co
znaczy „chwalcie JAHWE”.

Ale wracaj¹c do stwierdzenia, ¿e wed³ug tekstu oryginal-
nego jest niedopuszczalne t³umaczenie: „to jest Anio³a Przy-
mierza”, dlatego proponujê, aby przy t³umaczeniu pos³u¿yæ
siê imieniem Boga JAHWE. Wówczas t³umaczenie nie bê-
dzie budzi³o ¿adnych w¹tpliwoœci i bêdzie brzmia³o nastê-
puj¹co: Oto Ja poœlê Anio³a mego, który mi przygotuje drogê
przede Mn¹, potem nagle przyjdzie do swej œwi¹tyni JA-
HWE, którego oczekujecie i Anio³ Przymierza (Micha³),
którego pragniecie. Zaiste On przyjdzie – mówi JAHWE Za-
stêpów.

Werset ten najlepiej przet³umaczony zosta³ w „Biblii
Gdañskiej” w nastêpuj¹cy sposób: Oto Ja posy³am Anio³a
mego, który przygotuje drogê przed obliczem moim; a zara-
zem przyjdzie do Koœcio³a swego Panuj¹cy, którego wy
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(¯ydzi) szukacie i Anio³ Przymierza, którego ¿¹dacie; oto
nadejdzie mówi JAHWE Zastêpów.

W „S³owniku jêzyka polskiego” pod has³em: „zarazem”...
czytamy, ¿e s³owu temu odpowiadaj¹ synonimy: „jednocze-
œnie” i „tak¿e”. Zatem najlepiej t³umaczenie to brzmia³oby
w nastêpuj¹cy sposób: Oto Ja posy³am Anio³a mego, który
przygotuje drogê przed obliczem moim; jednoczeœnie przyj-
dzie do swego Koœcio³a Panuj¹cy, którego szukacie i Anio³
Przymierza, którego ¿¹dacie...

Jednoczeœnie z Janem Chrzcicielem przyszed³ na œwiat
Pan Jezus, którego przyjœcie faktycznie poprzedzi³ Jan, bo-
Pan Jezus by³ m³odszy od Jana o szeœæ miesiêcy (£uk. 1,36).
Anio³ Przymierza zaœ – wed³ug tego proroctwa – przyj-
dzie póŸniej, w czasie bli¿ej nieokreœlonym. Jednak¿e wia-
domo, ¿e w owym czasie bêdzie to okres ucisku, jakiego
nie by³o, odk¹d powsta³y narody, a¿ do chwili obecnej
(Dan. 12,1).

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ wydawa³oby siê, ¿e
wystêpujê przeciwko Koœcio³owi. Wprawdzie w punkcie 2.
rozdzia³u „UZUPE£NIENIA” u¿y³em trochê s³ów krytycz-
nych pod adresem Koœcio³a.

Niemniej stwierdzam, ¿e dla tego, kto wierzy w Jezusa
Chrystusa jako Syna Bo¿ego, wa¿niejsze od wszelkich obser-
wacji dziejów s¹ s³owa Pañskie z (Mat. 16,18) – tam Piotr
i Koœció³ stanowi¹ nierozdzieln¹ ca³oœæ w³aœnie dziêki praw-
dziwej wierze w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Dlatego
podkreœlam rolê Koœcio³a w samostanowieniu, je¿eli chodzi
o chrzeœcijañstwo, pisz¹c, ¿e zgodnie z objawieniami (nie tyl-
ko moimi) Papie¿ Jan Pawe³ II, jako namiestnik œw. Piotra
jest Eliaszem, który mia³ siê narodziæ pod Koniec Czasów.
Narodzenie Eliasza zapowiedzia³ przecie¿ sam Pan Jezus,
póŸniej tak¿e mistycy, a w szczególny sposób œwiêta Fausty-
na (Dzienniczek VI, 1732).

Czytaj¹c Pismo Œwiête stwierdzamy, ¿e zapowiada ono
przyjœcie Eliasza w czasach nowo¿ytnych. Eliasz – zgodnie
z nauk¹ Pana Jezusa – by³ ju¿ na œwiecie dwa razy: jako pro-
rok w staro¿ytnym Izraelu i jako Jan Chrzciciel (Mat. 11,14).
Tymczasem w Ewangelii œw. Jana, sam Jan Chrzciciel na py-
tanie: Eliaszem jesteœ? – odpowiedzia³: Nie jestem! (Jan
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1,21). Komu zatem wierzyæ? – Chrystusowi, czy Janowi
Chrzcicielowi?

OdpowiedŸ jest tylko jedna: Chrystusowi, poniewa¿ On,
jako Bóg Prawdziwy wiedzia³ o wszystkim. Natomiast
cz³owiek niejednokrotnie sam nie wie, kim jest, jeœli mu to
nie zostanie objawione lub powiedziane. Œmiem twierdziæ,
¿e Eliasz tak¿e dzisiaj, pomimo tego, ¿e dzia³alnoœæ Jego jest
wszystkim znana, równie¿ nie wie, kim jest. Nie wiedz¹c,
kim jest, nigdy nie zwróci „serc ojców ku synom, a serc sy-
nów ku ich ojcom” (Mal. 3,23). Oby siê tu nie sprawdzi³y
s³owa Lutra o papie¿ach.

Sprawa ta jest ju¿ za³atwiona, bo przepowiednie powy¿sze
spe³ni³y siê. Istnieje tylko problem Wybawiciela, bo przecie¿
„przyjdzie z Syjonu (lub do Syjonu; Izaj. 59,20) Wybawiciel
i odwróci bezbo¿noœæ od Jakuba, a to bêdzie Przymierze mo-
je (Jezusa) z nimi, gdy zg³adzê grzechy ich (Rzym. 11,26).
Ale najpierw musi siê wype³niæ prawda napisana w moim
wierszu:

Gorzki pocz¹tek mojego wo³ania;
Niepowodzenie jest mi tu konieczne,
Wspó³radoœæ potem, najpierw niewzruszenie
Ch³odne i gburne, obcoœci¹ – niegrzeczne.

Dlatego nie dopuszczam do siebie myœli, ¿e Koœció³ bê-
dzie mnie ignorowa³ do koñca, bo przecie¿ najwiêkszym
przejawem nietolerancji jest w³aœnie ignorancja, wiêc jak tu
mówiæ o ekumenicznym dialogu? Ja przecie¿ jestem tym,
który przychodzi w imieniu Pañskim w oparciu o RUCH
UWIELBIENIA JEZUSA.

Przychodz¹c w imieniu Pañskim w oparciu o RUCH
UWIELBIENIA JEZUSA, pragnê pobie¿nie nawi¹zaæ do
mesjanizmu polskiego, a wiêc koncepcji historiozoficznej
przypisuj¹cej Narodowi Polskiemu pos³annictwo „zbawie-
nia” ludzkoœci i wyznaczaj¹cej mu rolê „mesjasza narodów”.

Koncepcja ta ³¹czy siê z ide¹ wspólnej walki o powszechn¹
wolnoœæ i równoœæ narodów z elementami demokratyzmu.
Ruch ten najbardziej rozwin¹³ siê w latach 40. XIX wieku,
w twórczoœci polskich filozofów, pisarzy i publicystów. W fi-
lozofii mesjanizm polski reprezentowali g³ównie J. M.
Hoene-Wroñski i A. Towiañski, a tak¿e przedstawiciele filo-
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zofii, której poetyck¹ transpozycjê stanowi³a twórczoœæ
Z. Krasiñskiego, a której g³ównymi przedstawicielami byli
A. Cieszkowski, B. Trentowski i K. Libelt.

Najbardziej znana i oddzia³ywaj¹ca ideologicznie postaæ
mesjanizmu polskiego znalaz³a wyraz w poezji A. Mickiewi-
cza i J. S³owackiego, którzy przepowiedzieli narodzenie siê
w Narodzie Polskim: s³owiañskiego Papie¿a, oraz Tego, któ-
rego imiê „czterdzieœci i cztery” („Dziady” cz. III, scena V).

O ile pierwsza postaæ nie wzbudza ¿adnej kontrowersji, to
postaæ druga z pewnoœci¹ jeszcze wzbudza rozbie¿noœæ
s¹dów.

Wed³ug wspó³czesnych astrologów liczba „czterdzieœci
i cztery” (44), to liczba charakteryzuj¹ca osobê, która burzy
wszelkie stereotypy, równoczeœnie „buduj¹c ogromy swego
Koœcio³a”, a wiêc jednoczy wszystkie najwiêksze religie œwia-
ta. Pod t¹ postaci¹ kryje siê z pewnoœci¹ drugi Mesjasz, któ-
rego przyjœcie zapowiedzia³ w³aœnie A. Mickiewicz.

Z powodu zapowiedzi w swej poezji przyjœcia drugiego
Mesjasza, Mickiewicz nigdy nie otrzyma³ tytu³u profesora
pomimo tego, ¿e by³ wyk³adowc¹ na Uniwersytecie w Pary-
¿u. Przyczyni³ siê do tego ówczeœnie ¿yj¹cy papie¿, który
og³osi³ „ad notam”, podaj¹c do wiadomoœci, aby Mickiewi-
czowi nie nadawaæ tytu³u profesora, poniewa¿ prawda g³o-
szona w jego twórczoœci, by³a niezgodna z prawd¹ g³oszon¹
przez Koœció³. Nie mog³o tu byæ mowy o przyjœciu drugiego
Mesjasza, jako ¿e wed³ug Koœcio³a, Objawienie (Kanon
Ksi¹g natchnionych) zosta³o definitywnie zakoñczone wraz
ze œmierci¹ ostatniego z aposto³ów, a w sposób jedynie po-
prawny interpretowaæ Bibliê mo¿e tylko nieomylny Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a. Przeto nic dziwnego, ¿e dzie³o
M. Kopernika „O OBROTACH SFER NIEBIESKICH”
i niektóre dzie³a A. Mickiewicza, znajdowa³y siê na indeksie
Ksi¹g Zakazanych Koœcio³a rzymskokatolickiego. Cenzura
ta zosta³a zniesiona dopiero 14 czerwca 1966 roku.

Powszechnie wszystkim wiadomo, ¿e co roku og³aszany
jest Tydzieñ Modlitwy o zjednoczenie chrzeœcijan. Zjedno-
czenie chrzeœcijan mo¿liwe jest tylko przez jedn¹ doktrynê
religijn¹, która uwielbi Jezusa. Odrzucenie tej doktryny
by³oby z pewnoœci¹ najgorsz¹ form¹ ob³udy. Modlimy siê
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gor¹co, ale nie popieramy swojej proœby czynem. Dlatego
z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e dziêki mojej dzia³alnoœci
doszed³em do wniosku, ¿e na razie Œwiat Chrzeœcijañski do-
szed³ do takiego stopnia zastoju, ¿e przedstawicielom ró¿-
nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, wrêcz nie wypada anga-
¿owaæ siê w sprawy oparte o „jakiœ tam” RUCH UWIEL-
BIENIA JEZUSA. Mnie natomiast wszystko wypada.

W tym miejscu pragnê stanowczo podkreœliæ, ¿e RUCH
UWIELBIENIA JEZUSA nie jest „jakimœ tam ruchem”, ale
logiczn¹ nauk¹ niepodwa¿aln¹ w swych konkretach. Nie za-
smucajcie przeto Ducha Jezusowego, którym zostaliœcie za-
pieczêtowani do Dnia drugiego przyjœcia Pana, gdy¿ Pan jest
Bogiem mi³uj¹cym, dlatego tym bardziej pragnie od wier-
nych uwielbienia i sk³adania prawdziwego Œwiadectwa.
Przeto wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie musz¹ œwiadczyæ
o swej gotowoœci do zjednoczenia, aby œwiat³o nie zosta³o im
zabrane.

Pocz¹tkowo uwa¿a³em, ¿e zjednoczenie chrzeœcijan po-
winno nast¹piæ w jednym, niepodzielnym Koœciele, dlatego
w pierwszej kolejnoœci zwróci³em siê do Koœcio³a rzymsko-
katolickiego. Jednak Koœció³ zignorowa³ moje pos³anie, st¹d
dzisiaj jestem coraz bardziej utwierdzany w przekonaniu, ¿e
zjednoczenie chrzeœcijan nast¹pi wed³ug koncepcji Œwiato-
wej Rady Koœcio³ów, w oparciu o jedn¹ doktrynê religijn¹
z zachowaniem zwyczajów i sposobu organizowania siê po-
szczególnych wyznañ.

Poniewa¿ w ksi¹¿ce mojej udowodni³em, ¿e ¿aden z Ko-
œcio³ów nie ma monopolu na wiarê, choæ istnieje uniwersal-
na doktryna religijna, dlatego istot¹ zjednoczenia chrzeœci-
jan by³oby usankcjonowanie tej doktryny z równoczesnym
zachowaniem pe³nej autonomii Koœcio³ów, aby wszystkie
pobudziæ do wspó³zawodnictwa.

Wspó³zawodnictwo ma to do siebie, ¿e spoœród grona ry-
walizuj¹cych ze sob¹ organizacji koœcielnych wy³ania te, któ-
re najbli¿sze s¹ idei Chrystusowej. Rywalizacja ta mi³a jest
Panu, gdy¿ dziêki niej jedni staraj¹ siê przeœcign¹æ drugich
w sumiennym wype³nianiu woli Chrystusa. Powiedzia³ prze-
cie¿ Pan: Zaprawdê powiadam wam: wszystko, co zwi¹¿ecie
na Ziemi bêdzie zwi¹zane w Niebie, a co rozwi¹¿ecie na Zie-
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mi, bêdzie rozwi¹zane w Niebie (Mat. 18,18), za spraw¹ lu-
dzi, których charakteryzuje dziewiêæ b³ogos³awieñstw (Mat.
5,1). Nieodwo³alne s¹ bowiem dary i powo³ania Bo¿e. Przeto
gorliwie zabiegajcie o nie, aby przypadkiem nie sprawdzi³y
siê na kimkolwiek s³owa œw. Paw³a, który powiedzia³: Wiem,
¿e po moim odejœciu wejd¹ miêdzy was wilki drapie¿ne nie
oszczêdzaj¹c stada. Nawet spomiêdzy was samych powstan¹
ludzie, którzy g³osiæ bêd¹ nauki przewrotne, aby poci¹gn¹æ
za sob¹ uczniów (Dz. Ap. 20,29).

Historia ludzkoœci udowodni³a, kiedy i w jakim Koœciele
spe³ni³a siê prawda „wilków drapie¿nych nie oszczêdzaj¹cych
stada”... Historia wyjaœnia tak¿e, dlaczego zdecydowanie
przeciw poczynaniom „wilków drapie¿nych” wyst¹pili lu-
dzie, którym obcy by³ jakikolwiek kompromis, ustêpstwo,
czy rezygnacja z prawdy, która „raz na zawsze zosta³a przeka-
zana œwiêtym”... Wszyscy zapewne s³yszeli o Waldensach,
Husie, Lutrze, Kalwinie i im podobnym. A ¿e dzisiaj w Œwia-
towej Radzie Koœcio³ów zjednoczonych jest oko³o 300 wy-
znañ, które na ró¿ne sposoby interpretuj¹ Pismo Œwiête, dla-
tego wielu musi g³osiæ „nauki przewrotne” poci¹gaj¹c za sob¹
uczniów, choæ wed³ug Pisma wszyscy powinniœmy wyznawaæ
tê sam¹ Prawdê, abyœmy stanowili jedno cia³o w Chrystusie
bêd¹c cz³onkami jedni drugich (Rzym. 12,5).

Tak wiêc wszyscy powinniœmy przyznaæ siê do winy.
W skrajnych postaciach przecie¿ ekumenizm Genewski
zmierza nawet do osi¹gniêcia jednoœci doktrynalnej œwiata
chrzeœcijañskiego. W ksi¹¿ce mojej udowodni³em, ¿e jed-
noœæ ta nie musi byæ skrajnoœci¹, ale realnoœci¹ dziêki odpo-
wiedniej teologii.

Róbmy wszystko, aby nie nasta³y czasy „Goga i Magoga”,
symbolizuj¹ce trzeci¹ wojnê œwiatow¹ i kataklizmy opisane
w niepublikowanej przez papie¿y Trzeciej Tajemnicy Fatim-
skiej.

Dnia 14.05.1985 r. podpowiedzia³ mi Duch, ¿e wybuch
trzeciej wojny œwiatowej nast¹pi dnia 7.01.1987 r. Jednak po
jakimœ czasie Pan Jezus powiedzia³ do mnie: Twój zegarek
œpieszy o jedn¹ minutê..., a zatem czasy „Goga i Magoga” zo-
sta³y przesuniête w czasie, jednak nie wiadomo o ile, tym
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bardziej, ¿e symbolicznie u Boga „jeden dzieñ jest, jak tysi¹c
lat, a tysi¹c lat jest, jak jeden dzieñ, który przemin¹³”.

Ponadto w Ksiêdze Joela, Pan nawi¹zuj¹c do powtórnego
Swego przyjœcia, a wiêc do Dnia Pañskiego, który objawi siê
w ogniu, wyraŸnie mówi: Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia
JAHWE: Nawróæcie siê (¯ydzi) do Mnie ca³ym swym ser-
cem przez post i p³acz i lament. Rozdzierajcie jednak serca
wasze, a nie szaty. Nawróæcie siê do JAHWE – Boga waszego.
On bowiem jest ³askawy, mi³osierny, nieskory do gniewu
i wielki w ³askawoœci, a lituje siê na widok niedoli. Kto wie?
– Mo¿e znów po¿a³uje i pozostawi po Sobie b³ogos³awieñ-
stwo na ofiarê z pokarmów i ofiarê p³ynn¹ dla Pana (Mi-
cha³a) – Boga waszego. Amen. (Joel 2,12).

Tak wiêc Pan jeszcze zwleka w swej sprawie ze wzglêdu na
¯ydów, dlatego s³usznie mówi¹ niektórzy, ¿e zwleka. Okazu-
je On jednak cierpliwoœæ wzglêdem wszystkich, bo chce, aby
wszyscy doszli do opamiêtania.

* * *

Niniejszy dopisek postanowi³em umieœciæ w mojej ksi¹¿-
ce po przeczytaniu listów napisanych do mnie przez ludzi,
którzy przeczytali MESJAÑSKIE WERSETY. Ludzie ci
w pocz¹tkowych s³owach swoich listów pisali miêdzy inny-
mi: Czyta³em z wielkim zainteresowaniem. Praca naprawdê
ciekawa i oryginalna. Widaæ Pañski osobisty wk³ad (...). Po-
dziwiam ogromn¹ pracê (...). Z du¿ym podziwem przejrza-
³em Pana dzie³o (...). Przyznajê, czyta³em „jednym tchem”.
Frapuj¹cy styl, zaskakuj¹ce wnioski (...).

Jednak w koñcowej czêœci swoich listów, ludzie ci z niedo-
wierzaniem pisali: Kto dziœ pisze ksi¹¿ki na tak niezmierne
tematy, jak synteza trzech, bogatych i obroœniêtych tradycj¹
tysi¹clecia religii? Sprawê mo¿na przedyskutowaæ w listach,
gdy tymczasem sama bibliografia na ten temat jest sporej
wielkoœci ksi¹¿k¹, a dyskusje z u¿yciem karabinów i rakiet
tocz¹ siê na co dzieñ (...). Czy jednak wyznawcy innych reli-
gii gotowi s¹, nawet po d³u¿szym i wysoce intelektualnym
przygotowaniu przyj¹æ wy¿szoœæ i jedynoœæ Jezusa jako Bo-
ga? Opory od prawie 2000 lat s¹ wielkie i w widocznej per-

287



spektywie raczej nie znikome (...). Mój podziw nie oznacza,
¿e siê ze wszystkim z Panem zgadzam. Przede wszystkim nie
wierzê w powstanie jednej, ogólnoœwiatowej religii. Co wiê-
cej, uwa¿am, ¿e by³oby to jakieœ zubo¿enie nas wszystkich.
Podzielam jednak Pañsk¹ troskê o jednoœæ ludzkoœci (...).

Oprócz pozytywnych uwag, dosta³em równie¿ uwagi z³oœ-
liwe. Jeden z profesorów religioznawstwa, który jest uparty
(raczej oparty) o drzewo, jak DRABINA, aby po niej wejœæ
i zbieraæ z drzewa owoce poznania, napisa³ z oburzeniem:
Autor, który zapewne du¿o przeczyta³, niech przeczyta rów-
nie¿ to, co znawcy tematu (mo¿e on) napisali o Bogu, choæ
dla autora ksi¹¿ka ta – byæ mo¿e – jest dzie³em jego ¿ycia.

Natomiast drugi korespondent stwierdzi³: Pan, uwa¿aj¹c
siê za drugiego Mesjasza, uzasadnia swoje mesjañskie rosz-
czenia specyficzn¹ interpretacj¹ Pisma Œwiêtego, co jest kla-
sycznym przyk³adem logicznego b³êdu circulus vitiosus.
Dlatego moja riposta jest nastêpuj¹ca: Jeœli chodzi o „circu-
lus vitiosus”, to logiczny b³¹d tkwi w tym, ¿e Ko³o dziejowe
toczy siê tak, i¿ racjonalne jest tylko Ko³odziejowe, a nie Wa-
sze. Poza tym przyjœcie drugiego Mesjasza zapowiada³ sam
Pan Jezus, co przedstawi³em wyraziœcie na stronach 30, 31,
34 i 400 mojej ksi¹¿ki. A jako zapowiedziany drugi Mesjasz,
stara³em siê udowodniæ, ¿e istnieje wspólna wszystkim reli-
gia (Mikaelizm), która w³aœnie t¹ specyficzn¹ teologi¹, ³¹czy
ludzi wszystkich ras i wyznañ w chwalebnej sprawie jedno-
œci ludzkoœci.

I w³aœnie... jednoœæ ludzkoœci powinna byæ najwiêksz¹
trosk¹ ka¿dego cz³owieka. Zamiast dyskusji „prowadzonych
z u¿yciem karabinów i rakiet, które tocz¹ siê na co dzieñ”
powinniœmy dyskusje nacechowaæ pokojem, bo dzisiaj ju¿
coraz czêœciej wojuje siê nie orê¿em, lecz myœl¹.

Nawi¹¿my zatem do starych i trzeŸwych tradycji, kiedy to
chrzeœcijanie i muzu³manie mieli bezpoœrednie kontakty
i wzajemne wp³ywy miêdzy oœrodkami duchowoœci chrzeœci-
jañskiej i arabskiej. Prowadzone by³y dysputy na temat
prawdy zawartej w Starym i Nowym Testamencie, oraz
w Koranie. Muzu³manie przecie¿ ¯ydów i chrzeœcijan nazy-
wali „ludem Ksiêgi”, poniewa¿ zarówno ¯ydzi, jak i chrze-
œcijanie mieli w³asne Pismo Œwiête o którym muzu³manie
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wyra¿ali siê z szacunkiem. Taka postawa by³a przecie¿ zale-
cona przez Koran.

Rozwija³y siê te¿ o¿ywione kontakty miêdzy œrodowiska-
mi naukowymi islamu, oraz œrodowiskami chrzeœcijañskimi
i ¿ydowskimi. Zami³owanie Arabów do podró¿y umo¿li-
wia³o dialog, wymianê kulturaln¹ i handlow¹.

Tak wiêc w okresie wieku klasycznego spo³eczeñstwo mu-
zu³mañskie by³o ¿ywotne i otwarte. Po tym okresie nast¹pi³y
dopiero czasy stagnacji. Z³o¿y³y siê na to wielorakie uwarun-
kowania polityczne i ekonomiczne. Na relacjach miêdzy is-
lamem, a chrzeœcijañstwem zaci¹¿y³y negatywne wyprawy
krzy¿owe, co powiêkszy³o znaczenie „œwiêtej wojny”, a wiêc
obowi¹zku walki orê¿nej w obronie spo³ecznoœci muzu³ma-
ñskiej i jej wiary w przypadku, gdy zostan¹ zaatakowane
przez nieprzyjaciela. Chrzeœcijañstwo z ¯ydami wspó³¿y³o,
z muzu³manami zaœ toczy³o wojny. Podczas gdy z ¯ydami
obchodziæ siê mo¿na by³o wedle upodobania, to z muzu³ma-
nami przez stulecia trzeba by³o siê uk³adaæ jak równy z rów-
nym. Islam wiêc stanowi³ dla chrzeœcijan konkurencjê.

Przez stulecia chrzeœcijañstwo ¿y³o w obliczu islamu
w napiêciu i lêku o egzystencjê. Natychmiast przypominaj¹
siê tu podboje arabskie i tureckie zagro¿enie. Jednak w epoce
nowo¿ytnej œwiat islamski schodzi w cieñ wobec triumfu
techniki zachodniej i odkrycia „Nowego Œwiata”. Zachód za-
patrzony dumnie w swoje podboje i rozwój nauki, postrzega
œwiat islamski jako egzotykê. Islam zaœ przechodzi w stan sa-
moobrony.

Wzajemne niechêci przyczyni³y siê do pog³êbienia barier
miêdzy cywilizacj¹ muzu³mañsk¹, a chrzeœcijañsk¹. Wielki
wp³yw na ow¹ stagnacjê mia³y równie¿ podboje kolonialne.

DoprowadŸmy wiêc do tego, aby spo³eczeñstwo mu-
zu³mañskie, dzisiaj zamkniête i skupione w sobie, przemie-
ni³o siê w spo³eczeñstwo bardziej ¿ywotne i otwarte, jak to
mia³o miejsce w okresie wieku klasycznego. Ale to przedsiê-
wziêcie wymaga dialogu, kompromisu, zrozumienia i wza-
jemnego poszanowania. Musz¹ byæ uznane autentyczne war-
toœci islamu i jego godnoœæ.

Jednak to przedsiêwziêcie w dzisiejszym, egoistycznym
œwiecie Zachodu, nastawionym na konsumpcyjny styl ¿ycia
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jest trudne do realizowania, tym bardziej ¿e sekciarski Za-
chód z pewnoœci¹ jest zagro¿eniem dla monoteizmu islam-
skiego. Dlatego tylko chrzeœcijañstwo zorganizowane w Wa-
tykanie i w Genewie powinno ju¿ dzisiaj znaleŸæ sposób na
rozpoczêcie dialogu z islamem – „dzisiaj”, bo przecie¿ po-
wiada przys³owie: „dzieñ dzisiejszy zrodzi³ siê wczoraj, a ju-
tro dzisiaj siê rodzi”.

Dzisiaj ¿aden trzeŸwo myœl¹cy cz³owiek nie wyobra¿a so-
bie pokoju na œwiecie bez pokoju religijnego. Dlatego tylko
dialog religijny, oparty na zdrowych i logicznych podsta-
wach mo¿e doprowadziæ do jednoœci ludzkoœci. Prawda opi-
sana w mojej ksi¹¿ce zmierza w³aœnie do tego celu. Ja zwra-
cam siê do wszystkich ludzi bez wzglêdu na œwiatopogl¹d
i orientacje polityczne, jako ¿e prawda opisana w mojej
ksi¹¿ce jest orêdziem skierowanym do rozumu. Dlatego nie
bojê siê, w przeciwieñstwie do Koœcio³a wprowadzenia do
szkó³ na ca³ym œwiecie przedmiotu, którym jest religioznaw-
stwo, a wrêcz przeciwnie, zachêcam do tego rodzaju poczy-
nañ. Koœció³ rzymskokatolicki twierdzi bowiem, ¿e wprowa-
dzenie do szkó³ religioznawstwa jest ateizacj¹ spo³eczeñstwa.
Ja natomiast twierdzê, ¿e jest raczej w pe³nym tego s³owa
znaczeniu zrozumieniem, a przez to równoczeœnie nawróce-
niem. Moja nauka wyzwala bowiem Pismo Œwiête od wszel-
kich dogmatów; jest po prostu czyst¹ logik¹. Niechaj ka¿dy
cz³owiek zapozna siê z „logik¹ religii” i niech sam zadecydu-
je o swoim, przysz³ym losie w chwalebnej sprawie jednoœci
ludzkoœci.

Najbardziej le¿y mi na sercu sytuacja w Chinach i na Ku-
bie oraz w Korei Pó³nocnej i w Wietnamie, gdzie do dzisiaj
aktualne s¹ zwyczaje pierwszych chrzeœcijan: Ci wszyscy,
którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspól-
ne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali ka¿demu
wed³ug potrzeby (Dz. Ap. 2,44; „Biblia Tysi¹clecia” wyda-
nie III).

Te pañstwa sta³y siê bastionem wy¿ej wymienionego cre-
do, chocia¿ zerwa³y z Bogiem. Dlatego w pe³ni œwiadomy
oznajmiam: Gdyby komuniœci nie zerwali z Bogiem, dzisiaj
rz¹dziliby ca³ym œwiatem. Jednak na wszelki wypadek wy-
bra³em demokracjê, bo tu jest wszystko wolno; jest bowiem
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wolnoœæ s³owa i wyznania. Pomimo tego „wolnoœæ nie jest
wolnoœci¹, kiedy Ÿle pojêta” i w Królestwie Bo¿ym, gdzie
jest:

£ad i harmonia we wspólnej us³udze,
Jak cz³onki w jednym zespolone ciele.
Wszystko jest wspólne, bo nic nie jest cudze;
Ka¿dy ma udzia³ w przedsiêwziêtym dziele...

ju¿ nie jest utopi¹. Niechaj ka¿dy cz³owiek w pe³ni œwiado-
my opowie siê za „orêdziem skierowanym do rozumu”,
a przez to sam przyczyni siê do jednoœci ludzkoœci. Wszystko
bowiem zwyciê¿y³ Chrystus, dlatego tylko On nad wszystki-
mi mo¿e siê zmi³owaæ.

A co siê tyczy wy¿ej wymienionych pañstw komunistycz-
nych, które sta³y siê kontynuatorem rozpoczêtego przez
pierwszych Chrzeœcijan dzie³a, to wystarczy tym pañstwom
przyj¹æ tylko chrzest Chrystusowy i w Konstytucji dopisaæ,
¿e w Imiê Boga ustrój ich jest spraw¹ nienaruszaln¹ i œwiêt¹,
a stan¹ siê wzorem pañstwa Chrystusowego. Integralnie bo-
wiem ujm¹ obywatela i Pañstwo i podobnie, jak w islamie
stanowiæ bêd¹ ca³oœæ, w której religia bêdzie religi¹ ¿ycia pu-
blicznego, a nie wewnêtrznego. Po urzeczywistnieniu siê po-
wy¿szej idei, pañstwa te w znacznej mierze przyczyni³yby siê
do jednoœci ludzkoœci.

Nie chodzi mi tu bynajmniej o dos³owne zjednoczenie
ludzkoœci, ale o jednoœæ, w której zachowane by³yby tradycje
i zwyczaje, a nawet formy organizowania siê poszczególnych
spo³eczeñstw – a wiêc jednoœæ na zasadzie przyjaznego
wspó³istnienia wszystkich ludzi dobrej woli. Jednoœæ ta jed-
nak wymaga³aby odpowiedzialnoœci osobistej przed Bogiem
Transcendentnym, który w³aœnie jest Absolutn¹ Jednoœci¹.
Do tej pory obowi¹zywa³a niejednokrotnie odpowiedzial-
noœæ zbiorowa, która uwalnia³a zwyk³ego œmiertelnika od
odpowiedzialnoœci osobistej, poniewa¿ zmuszany by³ on
przez rozporz¹dzenia polityków i sytuacje polityczne w ja-
kich siê znajdowa³ do takiej a nie innej postawy. Na tym pa-
dole ¿aden system polityczny siê nie sprawdzi³, a to z tego
powodu, ¿e:
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Gdyby Bóg zechcia³,
to uczyni³by was jednym narodem,
lecz... ¿eby was doœwiadczyæ
w tym, co wam da³.
Starajcie siê wiêc pilnie
czyniæ dobre dzie³a.
Do Boga powrócicie wszyscy razem.
On obwieœci wam to, w czym siê ró¿niliœcie (5,48; V,48).

Z kolei wyznawcy islamu powinni wiedzieæ, ¿e wed³ug
Koranu ju¿ jest niedopuszczalne prawo odwetu, jak to by³o
nakazane w Ksiêdze Wyjœcia (21,23), a tym bardziej krwawe
zamachy na niewinnych ludzi, co wyraŸnie powiedzia³ Bóg
w Ksiêdze Kap³añskiej (25,17), oraz w Koranie:

Przepisaliœmy im (¯ydom) w niej (Ks. Wyjœcia):
„¯ycie za ¿ycie, oko za oko,
nos za nos, ucho za ucho, z¹b za z¹b;
a za rany obowi¹zuje prawo talionu (wyrównania krzywd).
Ale kto z ceny krwi uczyni ja³mu¿nê,
otrzyma przebaczenie”.
A którzy nie s¹dz¹ wed³ug tego, co zes³a³ Bóg,
s¹ ludŸmi niesprawiedliwymi (V,45).

Koñcz¹c redakcjê MESJAÑSKICH WERSETÓW, pra-
gnê poruszyæ jeszcze istotny fakt. Otó¿ to, co nie zosta³o ujê-
te proz¹, zosta³o ujête wierszem, a szczególnie wierszami na-
tchnionymi, które znajduj¹ siê na koñcu mojej ksi¹¿ki.

Pozostaj¹c w najwiêkszym szacunku ¿yczê Ci – drogi Czy-
telniku wielu b³ogos³awieñstw i ³ask Bo¿ych.

Oddany w Bogu Ojcu Transcendentnym (Allah jest Wiel-
ki) i Chrystusie Panu: Autor.

C.B.D.O.

Za³o¿enie: Pismo Œwiête,
To trzy Prawdy razem wziête.
Teza: MESJAÑSKIE WERSETY
I tak¿e wiersze poety.
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Dowód, to owa logika,
Która z tych trzech Prawd wynika.
Pierwsze, drugie, oraz trzecie...
– Teraz ju¿ dok³adnie wiecie.

Gdy ju¿ wszystko dowiedziono,
W matematyce koñczono:
Ce-Be-De-O, to skrót zdania
– Co By³o Do Okazania!

Niech cel istnienia bêdzie mym udzia³em, jako efekt kom-
promisu po zakoñczeniu w³aœciwej fabu³y, czyli pozorny:

KRES NADZIEI

Wiara, nadzieja i mi³oœæ,
To jest z Boskoœci¹ za¿y³oœæ.
Nadzieja mo¿e trwaæ wiecznie
– Zdana na wiarê koniecznie!

Sprawiedliwoœæ, mi³osierdzie,
Oraz wiara, ¿e tak bêdzie...
Wiara, nadzieja i mi³oœæ
– Sprawiedliwoœci pochy³oœæ!

Wiêc sprawiedliwoœæ powraca
Ta, która ci¹gle wzbogaca
Wiarê, nadziejê i mi³oœæ
– By równi¹ by³a pochy³oœæ!

Aby nic siê nie stacza³o,
Ale zawsze w szczêœciu trwa³o.
Nadzieja bêdzie wspomnieniem
– Szczêœcia urzeczywistnieniem!

KONIEC
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IX. PRZEMYŒLENIA

na podstawie
Starego i Nowego Testamentu, oraz Koranu

BÓG A S£OWO

¯e Bogiem by³o S³owo – S³owem by³eœ Bo¿e,
Które staj¹c siê Cia³em ju¿ zawieœæ nie mo¿e;
Zawieœæ nie mo¿e bowiem rzecz siê dokona³a...
Œwiat³oœæ przemog³a ciemnoœæ, kiedy zmartwychwsta³a.

BÓG JEST

Wiara ludzi rozdziela na czynnych i biernych...
Boga, który JEST – nie ma tylko dla niewiernych.

BO¯E MI£OSIERDZIE

¯e Bóg JEST mi³osierny, to rzecz oczywista,
Przeto wszystkich rozgrzeszy, oprócz antychrysta.

KRÓLESTWO BO¯E

Nie troszcz siê o jutrzejszy dzieñ, który nadejdzie;
Ka¿dy siê jakoœ zacznie, ka¿dy jakoœ przejdzie,
Lecz wyczekuj Królestwa, co w sprawiedliwoœci,
A wszystko bêdzie dane w wielkiej obfitoœci.

POMOC BOGA

Umie Bóg tym dopomóc, którzy wierz¹ w Niego;
Szatan sam w siebie wierzy, wiêc nic nie ma z tego.

POS£ANIEC BO¯Y

Ten, kogo Bóg posy³a g³osi Bo¿e S³owa;
Bóg mu Ducha udziela, wiêc œwiêta to mowa.



OWCE I WILKI

Do owiec przychodŸ zawsze jak owca ubrany,
Do wilków – gdyœ owieczka – za wielka przebrany,
Lecz strze¿ siê wilka wtedy, gdy w odzieniu owczym;
Nie jest pokornym s³ug¹, lecz podstêpnym ³owczym.

SKARB

Bóg powiedzia³: Gdzie skarb wasz, tam jest wasze serce.
– Bóg JEST skarbem, bez Boga cz³owiek jest w rozterce.
Od dziecka winien cz³owiek na skarb fundusz zbieraæ;
Na staroœæ ma jak znalaz³ – nie strach mu umieraæ.
¯yj¹c zawsze roztropnie, tym siê ubogaci³
I Boga sobie kupi³, bo dobrze zap³aci³.

ISTNIENIE A ¯YCIE

Istnieæ, to mieæ œwiadomoœæ – Duch tego obrazem.
¯yj¹c, poskramiasz zmys³y istniej¹c zarazem.

BÓG JEST DUCHEM

Bóg JEST Duchem, a sam Duch przecie¿ ¿yæ nie mo¿e;
Przeto Bóg nigdy nie ¿y³, chocia¿ ¿y³eœ Bo¿e.

WZAJEMNA MI£OŒÆ

Mi³oœæ jest utrapieniem, gdy bez wzajemnoœci,
Dlatego mi³oœæ ¿¹da w tej kwestii jednoœci.

WZAJEMNE WSPIERANIE SIÊ

Micha³ ma Pana Boga, ¯ydzi zaœ Micha³a,
A wszystkim antychrystom marnoœæ pozosta³a.
Wiêc dr¿yjcie antychrysty, bo wasze podzia³y
S¹ na korzyœæ islamu, gdy¿ jemu prym da³y,
Tym bardziej, ¿e brat brata przygarnie przed progiem;
¯yd jest bratem Araba – obu ich jam Bogiem.

BÓG CZ£OWIEKIEM

Boga cz³owiek nie widzia³ i widzieæ nie mo¿e;
Bêd¹c Bogiem, nie by³eœ nim przez chwile Bo¿e,
Lecz s³owo JEST mówi³o drugim i za Siebie,
¯e ¿yj¹c jako cz³owiek by³eœ mimo w Niebie.
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ANALIZA PRAWDY

Szczêœliwy ten, kto Prawdy nie analizuje
I Boga nie docieka, lecz nim siê raduje.

B£¥D SZATANA

Jeœli kogoœ Bóg pos³a³, ten ma Boga w Niebie;
Mo¿e zatem na Niego liczyæ, gdy w potrzebie.
Szatan tylko na siebie bezgranicznie liczy³;
Nie maj¹c wsparcia w Niebie, bardzo siê przeliczy³.

¯YCZENIE

Proœcie, a otrzymacie, szukajcie – znajdziecie;
Chcia³bym siê sam odnaleŸæ na tym Bo¿ym Œwiecie.

PRZEZORNOŒÆ

W¹ska Brama ¯ywota, wielka zatracenia...
Raczej pójdê przez w¹sk¹, niby od niechcenia.

OPATRZNOŒÆ BO¯A

Zap³aty swej nie straci, kto przyjmie proroka,
Którego Bóg nie spuszcza ze swojego oka.

S¥D

Cz³owiek zawsze drugiego wed³ug siebie s¹dzi...
A ¿e sam jest u³omny, w tej materii b³¹dzi.
¯ycie masz godnie prze¿yæ – po to ¿eœ stworzony;
Nie s¹dŸ, abyœ z kolei ty nie by³ s¹dzony.

PRZYPOWIEŒCI

Bóg mówi¹c w przypowieœciach, prawdê jawn¹ czyni³,
¯e w przenoœniach, wiêc trafniej niejednego wini³.
Ka¿da przenoœnia mora³ ma na swoim celu,
Ka¿da jest aktualna do dziœ przyjacielu.

S£OWO BO¯E

Niebo, Ziemia przemin¹ – nic tu nie pomo¿e...
Zaprawdê, nie przeminie tylko S³owo Bo¿e.
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WYJ¥TEK

Kto siê bêdzie wywy¿sza³, bêdzie poni¿ony;
Za wyj¹tkiem, gdy prawnie w tej kwestii zrodzony.

PYTANIE

Wiêc co nale¿y czyniæ, co nie zaniedbywaæ?
– Odgadnij jak najszybciej, bo czasu ubywa.

DO CIEBIE

Nie wszyscy byli œwiêci swego czasu w Niebie...
Nie wszyscy s¹, wiêc mo¿e brak tam jeszcze Ciebie?

PROSTOTA

Cz³owiek jest przebieglejszy nawet od anio³a,
Przeto w „swoim rodzaju” przechytrzyæ go zdo³a.
Anio³ w swojej prostocie czêsto jest dziecinny...
B¹dŸ podobnie, jak dziecko: szczery i niewinny.

NIE POKÓJ A MIECZ

Nie mniemajcie, ¿e pokój Bóg przyniós³ na Ziemiê;
Nie pokój, lecz miecz raczej, oraz rozdwojenie.
Kto z Boga jest zrodzony prawdê t¹ pojmuje
– Ginie zawsze od miecza, kto mieczem wojuje.

BÓG

Boga okreœlam zwiêŸle: We Wszechmocy Mi³oœæ...
Mi³uj¹c mo¿esz liczyæ na Œwiêt¹ za¿y³oœæ.

B£¥D

Gdy œmieræ zadajesz wrogom – ¿ycie im ratujesz,
A sobie zatracenie bezspornie szykujesz.

POTRZEBA WYRZECZEÑ

¯e potrzeba wyrzeczeñ konieczna w tym wzglêdzie;
Tak Panie przykaza³eœ, wiêc niechaj tak bêdzie.
Tym wzglêdem jest zbawienie – jako ¿ycia sedno,
I dlatego w tym wzglêdzie nie jest wszystko jedno.
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NA ZGUBÊ

Jeœli wroga chcesz zgubiæ, przebacz nie raz jeden,
Ale przebacz mu razy siedemdziesi¹t siedem.

TO NIE HEREZJA

Nie ma nic ukrytego, by nie ujawniono,
Ani te¿ nic tajnego – ju¿ wszystko wiadomo,
Lecz ktoœ Prawdê ujawniæ musi, gdy zakryta
Nie zas³uguj¹c przy tym na los heretyka.

RACHUNEK

Nawet w³osy na g³owie s¹ nam policzone...
Bóg wszystko wie o tobie – przejdŸ na Jego stronê.
Lecz wiem dobrze, ¿e mimo coœ ciê powstrzymuje;
Ka¿dy przed kupnem iloœæ pieniêdzy rachuje.

ZGODNOŒÆ SUMIENIA

Jeœli ludziom odpuœcisz wszystkie przewinienia,
Wykonasz wolê Boga za zgod¹ sumienia.

BÓG ZAP£AÆ

Nie ¿¹daj nic, gdy drugich wspomagasz w potrzebie.
Zaprawdê, najobfitsza zap³ata jest w Niebie.

WIERZYTELNOŒÆ PISMA

Wszystko, co zapisane wype³niæ siê musi;
Tego nigdy nie stwierdz¹ „œlepi”, oraz „g³usi”.

ROLA CHRYSTUSA

Bóg nie przyszed³ rozwi¹zaæ Zakon i Proroków,
Ale sprawdziæ, kto z pysznych dorówna Mu kroku
I po to, by wykupiæ najlepszych dla Siebie,
Których miejsce jest, by³o, oraz bêdzie w Niebie.

UDZIA£

Udzia³em wielu ludzi jest tylko to ¿ycie,
Dlatego czerpi¹ z niego nad wyraz obficie.
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ZALE¯NOŒÆ

Nikt nie wst¹pi³ do Nieba nie bêd¹c tam wczeœniej;
Jedna prawda o drugiej œwiadczy równoczeœnie,
Wiêc dlatego, gdy by³ ktoœ w Niebie, choæ stworzony,
¯yj¹c teraz na Ziemi jest tylko „zrodzony”;
Zaœ „stworzony” poczêty w chwili, gdy Bóg stwarza...
Kolej¹ rzeczy wszystko raz tylko siê zdarza.

DUCH A CIA£O

Duch o¿ywia, zaœ cia³o wiecznoœci nie daje;
Jeœli je Duch opuœci – ¿ycie w nim ustaje.

ŒWIADKOWIE

Œwiadectwo dwojga ludzi winno byæ prawdziwe...
Niekiedy milion œwiadczy – o zgrozo – fa³szywie!

PASTERZE

Dobry pasterz za owce daje swoje ¿ycie,
A z³y – wczeœniej, czy póŸniej – wymorduje skrycie.

PRZED DRUGIM NARODZENIEM

Jeœli siê nie narodzi ktokolwiek na nowo,
Nie wejdzie w Bramy Niebios – Bóg da³ na to s³owo,
Przeto doskonal siebie przed drugim po³ogiem,
Jednocz¹c swego Ducha z Wiekuistym Bogiem.

SAMOPAS

¯ydzi przez wiele wieków byli bez pasterza.
Co w tym fakcie najbardziej was wszystkich uderza?
To, ¿e efektem tego trzoda rozproszona;
B³¹dz¹c, karmi siê ci¹gle na obcych zagonach.

ZGORSZENIA

Biada wszystkim, przez których na œwiecie zgorszenia;
S¹ oni od pocz¹tku ludŸmi zatracenia.
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POMSTA NALE¯Y DO BOGA

Pomstê swoj¹ pozostaw gniewowi Bo¿emu,
Bo prawo to wy³¹cznie przys³uguje Jemu;
Albowiem œwiadczy ³askê jako sprawiedliwy,
A przez wyrozumia³oœæ nigdy nie jest mœciwy.

DO CIEBIE

Kiedy ju¿ uwierzy³eœ, bliskie twe zbawienie;
Wystarczy teraz tylko mieæ czyste sumienie.

GDY NIE MA W SERCU OB£UDY

Pan Bóg wielu grzesznikom przebaczy ich winy;
Ci s¹ b³ogos³awieni bez wzglêdu na czyny.

JEZUS

¯ycie straci³ pozornie – zyska³ zmartwychwstaj¹c.
Wszystko znowu odzyska³ – wszystko w zamian daj¹c;
Daj¹c wszystko za wszystko odkupi³ istnienie,
Bo przecie¿ zmartwychwstanie, to nowe stworzenie.

PRZESZ£OŒÆ A PRZYSZ£OŒÆ

Nasza przesz³oœæ w przysz³oœci bardzo wiele znaczy;
Jeszcze raz przed przysz³oœci¹, przesz³oœæ sw¹ zobaczysz.

SYN BO¯Y

Pan Bóg sam Siebie pos³a³ jako Syna Swego,
¯e Bóg JEST tylko Jeden – przeto Jedynego.
Prawdê potwierdza prawda, nowinê nowina;
Bóg po Wniebowst¹pieniu nie mo¿e mieæ syna.

ŒWIADECTWO

Pan Bóg ca³e œwiadectwo z³o¿y³ w Swoim Synu;
Jest ni¹ prawda, co wiedzie od s³owa do czynu,
Bo najpierw by³o S³owo, potem Œwiête Cia³o...
S³owo staj¹c siê Cia³em, cierpi¹c nie sk³ama³o.
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WIARA I NADZIEJA

Cz³owiek ¿yj¹c nadziej¹ dobr¹ wró¿y przysz³oœæ,
Zatem dzisiaj nie baczy jaka rzeczywistoœæ.
Z radoœci¹ znosi trudy prawdy, któr¹ szerzy...
Mocny dziêki nadziei i przez to, ¿e wierzy.

MATERIALIZM

Materialny œwiat z prochu do prochu powraca,
Zaœ Duch Wiary wierz¹cych ludzi ubogaca.
Ponad wszystko jest wiara, nie bzdurna idea,
Która ju¿ w za³o¿eniach znaczy – beznadzieja!

WIECZNOŒÆ

Gdy wieczna teraŸniejszoœæ ogarnie stworzenie,
Pan Bóg swoim JEST-estwem uœwietni istnienie.

JEDNO CIA£O

Do dziœ mia³a nie wiedzieæ, co czyni prawica
Tego samego cia³a, przeciwna lewica?...
Ale jednak siê ka¿da strona dowiedzia³a,
¯e nadrzêdnym jest celem byt jednego cia³a.

AMBARAS

Wci¹¿ burz¹ siê narody, jakby nie wiedzia³y,
¯e tylko w tym ambaras, aby razem chcia³y
Przestaæ byæ, w vice versie k³opotem dla innych;
Wszak poœród w³asnych racji, ci¹gle nie ma winnych.

ODPOWIED�

Mówi¹ do mnie: Co pragniesz osi¹gn¹æ w swym celu,
Który jest specyficzny wœród pogl¹dów wielu?...
Nawet jeden powiedzia³: Ze skutkiem siê biedzisz!
A Ty! – na ca³e szczêœcie, bardzo nisko siedzisz.

PYTANIE

Pytacie mnie: Dlaczego przesta³eœ siê modliæ,
Oraz rozwa¿aniami pragniesz œwiat upodliæ,
Godz¹c swoim zamys³em, w tak wielki figury?
– By by³y zagro¿one Wasze profesury!
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1

Dlaczego Pan Bóg skry³ siê przed rozumem,
A dla serc prostych zawsze JEST ostoj¹?
Bo m¹drzy stali siê zbyt dumnym t³umem,
A proœci sercem zawsze siê Go boj¹.

2

Dlaczego Pan Bóg pysznym przeciwstawia
Pokornych, którzy posi¹œæ maj¹ Ziemiê?
Bo ka¿dy pyszny warunek Mu stawia,
Chocia¿ przez Boga przeklête to plemiê.

3

Czemu dopuszcza Pan Bóg z³o na œwiecie,
Chocia¿ po pewnym czasie kres mu k³adzie?
Bo przez z³ych ludzi z³o krzewi siê przecie¿,
A tych obna¿yæ nale¿y w posadzie.

4

Dlaczego z³o jest w sobie nieugiête
I wielce mœciwe w swojej namiêtnoœci?
Bo tylko pych¹ zawsze jest nadête,
Bo jest wyzbyte wszelkiej powinnoœci.

5

Dlaczego dobro nie dochodzi swego
Wbrew s³usznej karze i sprawiedliwoœci?
Bo ono serca JEST mi³osiernego,
Bo nie wyzbyte JEST swej powinnoœci.

6

Dlaczego Prawda na koñcu zwyciê¿a,
I przez swój upór nigdy nie zab³¹dzi?
Bo Ona chwa³¹ Bo¿ego orê¿a,
Bo sprawiedliwie walczy, oraz s¹dzi.

7

Dlaczego Pan Bóg wœród ludu siê zrodzi³,
A nie wœród mo¿nych w³adców tego œwiata?
Bo tylko w ludzie móg³ Prawdê odrodziæ,
Bo tylko przez lud ka¿da rzecz bogata.
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8

Dlaczego ¯ydzi za tak ma³¹ sumê
Oszacowali Boga w Izraelu?
Bo przez wybranie wbi³ siê ka¿dy w dumê,
Lecz poznaæ Boga umia³o niewielu.

9

Czemu opuœci³ Bóg Pana Jezusa,
Kiedy na krzy¿u wo³a³: „Eli! Eli!”?
Aby zwyciê¿y³ wszystko, co posiada³,
Byœmy do Niego wszyscy nale¿eli.

10

Dlaczego Jezus Panem JEST Wszechœwiata?
Bo za ka¿dego œmierci zakosztowa³;
Mi³oœæ, to przecie¿ najlepsza zap³ata,
A On do koñca wszystkich umi³owa³.

11

Czemu wœród d¿innów s¹ te¿ prawowierni?
Bo w matni byli pod presj¹ szatana,
Jak go³e cia³o poœród ostrych cierni
Zdane na przymus tak, jak na ból rana.

12

Dlaczego pierwsi chrzeœcijanie byli,
Jak p³omieñ œwieczki poœrodku ciemnoty?
Aby przyk³adem o Prawdzie œwiadczyli,
Wbrew poczynaniom niesfornej ho³oty.

13

Czemu Muhammad dozna³ objawienia,
Którego treœci¹ s¹ sury Koranu?
Aby klarownoœæ, w celu rozró¿nienia
By³a mementem dla wszelkiego stanu.

14

Czemu lud Bo¿y, d¿innów zgromadzenie
I Mesjasz ¿yj¹ w tych czasach pospo³u?
By S³owo Bo¿e by³o wspomo¿eniem,
W szczytnym zamiarze trudu i mozo³u.
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POPIO£Y

1

„Wyrzuæ st¹d te popio³y
i rozsiej po polach!
Tego pragnie trawa zielona
– wszak ja³owa jest rola”.

2

Starego zamku ruiny
mg³a otuli³a tak bia³o
– ¿e zimno!
Z zimna dygoce go³e cia³o.

Kto tu tyle krwi wyla³?
Kto podepta³ ³any?
Kto s³awê otrzyma³?
Kto zosta³ zdeptany?
Kto tyle wznieci³ ognia?
Kto by³ pochwalony?

Ogieñ! – natrêtna jasnoœæ.
Ciemnoœæ! – czas doszczêtnie spalony.

Starego zamku ruiny
mg³¹ tuli czas umar³y...
Bo¿e!
Ja rozumem wskrzeszam kar³y!

I nagle przyszed³ Pan Czysty,
który karci Siebie,
karmi Chlebem,
Krwi¹ poi;
nie chce mieszkaæ w Niebie.
Mówi: „Rozsiej popio³y!”

Sen mi znikn¹³ z powiek;
wsta³o S³oñce,
wszyscy wstali
– wsta³ cz³owiek.

Musi zebraæ popio³y
i rozsiaæ po polach.
Tego pragnie trawa zielona
– wszak ja³owa jest rola.

305



KU CHWALE JEZUSA CHRYSTUSA
(Boga Prawdziwego)

1

Bóg JEST wszystkim we wszystkim; wszystkim JEST-eœ Bo¿e,
Nie tylko we Wszechmocy, ale i w pokorze.
Dlatego, ¿e wzgardzony – przez to bardziej Œwiêty;
Przez to, ¿e opuszczony – bardziej niepojêty.

Gdybyœ Ty nie zwyciê¿y³, wszyscy by przegrali,
Bez wzglêdu na rodowód: i wielcy i mali,
A ¿e Ty zwyciê¿y³eœ – wszyscy zwyciê¿yli;
Nawet ci, co nie¿ywi przez Ciebie o¿yli.

2

Nasze zwyciêstwo jest waszym zwyciêstwem;
Ja to oznajmiam – s³owo, ¿e nie k³amiê,
Wszak m¹droœæ moja jako niezel¿ywa,
I z³o m¹droœci mojej nie prze³amie.

Od dawna Wszechmoc w za¿y³oœci bawi
Z czu³oœci¹ moj¹, co na równi z mêstwem.
Mi³oœæ JEST Bogiem, wiêc Bóg JEST Mi³oœci¹;
Nasze zwyciêstwo jest waszym zwyciêstwem.

DZWONNICA

Pustk¹ poœrodku zdarzeñ jest wyczekiwanie;
Cisz¹ bezruch i ciesz¹ Wiecznoœci istnienie.
Nad g³ow¹ ptaki lotem ceruj¹ przestrzenie
– Po³atan¹ chmurami pelerynê nieba.

Milczenie g³owê zwiesza metalowym dzwonem,
Nerwy sznurów swobodnie ku ziemi opad³y...
Wiecznoœæ milczy zaprzesz³ym, oraz przysz³ym czasem;
Czas, który by³ i bêdzie – czas, którego nie ma.

Bij¹ dzwony od œwiêta i bij¹ na trwogê;
Mrówczy mozó³ przestrzenie ruchami przenika.
Ufaj¹c si³om ¿ywym, codziennego trudu
TeraŸniejszoœæ siê krz¹ta, jak pozorna cisza.

To, co by³o ju¿ dawno stanie siê i bêdzie,
Kiedy czas dobrnie wreszcie do przysz³ej przesz³oœci
I ten czas dzisiaj bêdzie – choæ by³ i go nie ma,
Gdy JEST-testwo utwierdzi go w teraŸniejszoœci.
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DO ¯YDÓW
(1)

„Krew Jego na nas i na dzieci nasze!”
– Krzycza³ wybrany naród s¹dz¹c Pana,
Nic nie poj¹wszy ze swego wybrania,
Wszak ³aska jeszcze nie by³a mu dana.

Wiêc masz¿e nie znaæ swego przeznaczenia
Przy koñcu czasów narodzie wybrany
I pytasz Niebo i ludzi: „Dlaczego,
Jestem niszczony i srodze karany?”

Czy nie poj¹³eœ nic z losu w³asnego,
Co s³u¿b¹ swoj¹ zbawiasz inne ludy?
– Gdy Twój upadek, to bogactwo œwiata
Bez wznios³ych hase³ i nêdznej u³udy.

Gdy Twój upadek, to bogactwo œwiata...
Bo jest bogactwem z Bogiem pojednanie.
Jednaj siê z Bogiem, bo ju¿ zna³eœ Boga,
Kiedy tworzy³eœ historii zaranie.

Bo Tyœ ze wszystkich narodów wybrany
– W Panu, do czasu wieszcza Ozeasza.
Ja zrozumia³em tych Ksi¹g tajemnicê...
Na razie tyle! – czekajcie Mesjasza!

* * *

Gorzki pocz¹tek mojego wo³ania;
Niepowodzenie jest mi tu konieczne.
Wspó³radoœæ potem, najpierw niewzruszenie
Ch³odne i gburne, obcoœci¹ – niegrzeczne.

Zmierzam do Ciebie nie utartym szlakiem,
Ale bezdro¿em, œcie¿k¹ i wybojem.
Rzadko kto chodzi tu i st¹d przychodzi,
By niepokoiæ w³asnym niepokojem.

Tu wszystko milczy, lecz jak¿e wymownie
Trwa w nieruchomej postaci istnienia
I swym jestestwem wyraŸnie podkreœla,
¯e bardzo du¿o ma do powiedzenia.

Nieodgadnione, bo ukryte w sobie
Przed prawomocnym przepisem bezprawia.
Nieokie³znane przez zakusy chwili
Czekaj¹c milczy, a milcz¹c – przemawia.

I bacznie œledzi ruch utartych szlaków,
Którymi przeszy³ minione epoki.
M³yn czasu miele kamienne kruszywo...
S³ychaæ nastêpnej g³oœniej¹ce kroki.
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PRAWDZIWA WIELKOŒÆ

Ktokolwiek miêdzy wami chcia³by byæ
pierwszym, niech bêdzie s³ug¹ wszystkich
(Marek 10,44).

1

Có¿ mi powiesz odœwiêtnie ubrany cz³owieku
– Pycho czarnych limuzyn i teki z aktami.
Rozwi¹zujesz problemy, których by nie by³o,
Gdyby nie ty i cienie za twymi plecami.

Teraz do ciebie mówiê wielki polityku
I do ciebie, któremu ten mit imponuje.
– Wino pnie siê po murze, bo s³oñce na szczycie,
Ale mur zwyk³y cz³owiek w mozole buduje.

2

Có¿ mi powiesz powszednio ubrany cz³owieku
– Pycho r¹k pracowitych i dnia powszedniego.
Ceg³a z rêki do rêki i œwiêto w niedzielê
I trochê s³ów ¿yczliwych dla wiersza mojego.

Teraz do ciebie mówiê strudzony uœmiechu
I do ciebie, któremu ten mit imponuje.
Gdzie polityk z uœmiechem, tam ¿o³nierz bez grzechu
– Jutro budz¹ce myœl¹, któr¹ siê wojuje.

WÊDROWNIK

Czas ziarna wschodzi konarami drzewa;
Liœcie przysz³oœci, szeleszcz¹ce dniami
Nabija zegar harpunem wskazówek
– Drogowskaz czasu szklanego rozdro¿a.

Napina wiêzy prawo wêdrownika
– Klinem siê wbija miêdzy mnie, a Ciebie;
Ciêciwa ramion œci¹ga naprê¿eniem
Nasz krok miarowy, zmêczony o chwilê.

Nam czas ¿ó³knieje, sobie zielenieje,
Gdy idzie w parze z wiatrami swobody.
Ziarno umilknie konarami drzewa,
Gdy czas zabierze powszednie ¿ywio³y.
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* * *

Jak ŸdŸb³o ugiête k³ania siê swym k³osem,
Tak rzeczywistoœæ dojrza³a upada,
I sypie ziarnem na glebê poczêcia,
By rzeczywistoœæ inna z niej powsta³a.

Na nieskoñczonoœæ p³yn¹ tylko wiersze
W niezapisanej bieli i b³êkicie,
Gdy teraŸniejszoœæ igra z go³êbiami
Ukryta w piêœci przed czarnym jastrzêbiem.

A czas siê waha w zegarze – nieufny;
Kroplami p³yn¹ znów po szybie dreszcze.
Przestrzega regu³ œwiat nieokie³znany
Dusz¹c sam siebie w zaciœniêtej piêœci.

I tkwimy g³azem zasad na równinie;
Udaj¹c tylko, udajemy siebie,
Choæ ksiêga drzemie w zamkniêtej ok³adce,
A cisza nêci s³oñcem i bezwietrzem.

DO ¯YDÓW
(2)

Królestwo Niebieskie podobne jest do
kwasu, który zaczyni³a niewiasta
w trzech miarach m¹ki, a¿ wszystko siê
zakwasi³o (Mat. 13,33).

Bóg pokoju nie dzieli, lecz w ca³oœci daje
Na trzy czêœci i resztê, wiêc na wszystkie kraje.
A trzy czêœci to Jedno – jako Bóg na Niebie
Ukryty w Hostii bia³ej: w Winie, oraz w Chlebie.

Mówiê to nie od siebie: Na trzech czêœciach stojê;
Zrodzony jestem w drugiej i w pierwszej jest moje,
A w trzeciej, niby w mroku skryta tajemnica,
Choæ trochê oœwietlona œwiat³em pó³ksiê¿yca.

Lecz prawda bardziej tkwi w tym – mówiê niewzruszony:
Jam brat Twój z matki obcej, przez to bardziej szczery.
Do mnie sam Pan Bóg strzela³; ka¿dy strza³ trafiony
W cztery dziesi¹tki udrêk, a wynik – plus cztery.

13 lipca 1985 r.
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BÓG A CZ£OWIEK

Boga Duch Bo¿y bada, choæ nigdy nie zmierzy;
Bóg JEST Duchem, a zatem do Siebie nale¿y,
I choæ ju¿ JEST zwyciêzc¹, wci¹¿ dalej zwyciê¿a
Mi³oœci¹, oraz prawd¹ – czyli bez orê¿a.

Kto siê zbyt pewnie czuje, tych broni nie widzi
– Wszak, mi³oœci¹ pogardza i prawd¹ siê brzydzi,
A nie widz¹c tych broni nie odgadnie ciosu...
Podobna rzecz z szatanem – nie doszed³ rozg³osu.

Niby walczy³ o dobro i tak to t³umaczy³:
Zrzuæ brzemiê, oraz jarzmo – dobro, ¿e on znaczy;
A ¿e dobro on znaczy œwiêtoœci nie sta³o,
O czym dobrze Bóg wiedzia³, wiêc zaku³ go w cia³o.

Zaprawdê – cia³o ludzkie treœæ Ducha obna¿a;
Czyli Boskie wywy¿sza, szatañskie zniewa¿a
Szczególnie, gdy na w³asne si³y go wystawia,
Przez co wp³ywu szatana tym go nie pozbawia.

Tymczasem Pan Bóg swoim nie sk¹pi wesela...
Jako Mesjasz sam cierpia³ – z nami, gdy siê wciela
W ka¿dego z nas, tym wiêcej im bardziej go lubi;
Gdy za ma³o da Siebie, tym prêdzej go zgubi.

MODLITWA

Strze¿ Panie Bo¿e ludzi dobrej woli!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Jeszcze raz wstrz¹œnij Ziemi¹, oraz Niebem!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech wróg Twój Bo¿e, bêdzie wytracony!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech ca³a Ziemia pozna prawdê Krzy¿a!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.
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Niech Koœció³ Pañski ci¹gle wzrasta w si³ê!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Pragnê, by bratnie by³y trzy narody!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Pragnê, by wielkie by³y trzy stolice!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Aby Izrael by³ jak ogród Eden!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech wielka bêdzie chwa³a Jeruzalem!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech radoœæ ¯ydów bêdzie bardzo wielka!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech wszyscy ludzie czuj¹ siê potrzebni!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Niech cel istnienia bêdzie mym udzia³em!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

Pragnê przebaczaæ i byæ rozgrzeszonym!
Bóg moj¹ moc¹! – Gdy jestem w potrzebie
Niech Pan siê martwi, wszak Pan siê nie martwi.
– On czyni co chce na Ziemi i w Niebie.

B³ogos³aw cichym, niech posi¹d¹ Ziemiê
Chodz¹c w Twym jarzmie i nosz¹c Twe brzemiê;
Twe brzemiê lekkie, a jarzmo zaœ mi³e,
Poparte czynem – niezmierne w Tw¹ si³ê.
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LISTOPAD

Znów listopad kroplami dzwoni po coko³ach...
W listopadzie czuæ siano i zbo¿e w stodo³ach,
Listopad czuæ zapachem œwiecy zapalonej,
W listopadzie dno widaæ poezji spragnionej.

A poezja maluje swojskie krajobrazy;
Drogi w zamglonej dali, kapliczki bez twarzy,
I smutek, cudny smutek, co z kroplami spada
I tak czysto, wymownie szeptem opowiada.

S³uchaj szeptu, bo wielka jest szeptu wymowa,
S³uchaj deszczu, bo deszczu s¹ wilgotne s³owa.
Pasujesz listopadzie do mojej natury;
Ochlap mnie swoim b³otem od do³u, do góry...

Ochlap twarz i sumienie wielki listopadzie,
A ja ostatnie jab³ko zerwê w mokrym sadzie;
Raz je tylko ugryzê i za siebie rzucê,
I z tob¹ listopadzie trochê siê posmucê.

Z dawien dawna Ojczyznê smêcisz swoim smutkiem;
Ma zaduma jest tego efektem i skutkiem.
Gdzie smutny jest pocz¹tek, tam koniec radosny;
Koniec – ale pocz¹tek nadchodz¹cej wiosny.

WIOSNA

Wiosna wraca, czas liczy lata zawsze wiosn¹...
Wszystkie œlady na œniegu s³oñce ju¿ zatar³o.
Tylko wiosna jest prawd¹ smutn¹, lub radosn¹;
Ona budzi do ¿ycia to, co ju¿ umar³o.

Zawsze powracam wiosn¹ – wracam st¹d, co by³o
I do tego, co bêdzie marszem siê sposobiê,
Pomny na to, ¿e wiele ju¿ siê wydarzy³o...
¯e wydarzy – nie wszystko jeszcze wiem o sobie.

Wiem, na ile znam wczoraj, które ju¿ drewnieje,
Jak staroœæ w wielkim drzewie, gdy znów kr¹¿¹ soki
I przesz³e poprzez przysz³e znowu zielenieje...
Podobnie wiele przysz³ych, przesz³e znacz¹ kroki.

Przede mn¹ liniê ¿ycia horyzont napina,
Wiatr j¹ tr¹ca – gra dŸwiêki wiosennie radosne.
Tylko za horyzontem nowe siê zaczyna...
Zmieniam siê z ka¿dym rokiem o nadesz³¹ wiosnê.
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DUCH A CIA£O

Oto czego uczê: Postêpujcie wed³ug Du-
cha, a nie spe³niajcie po¿¹dania cia³a
(Gal. 5,16).

1

Wiem, ¿e cia³o jest si³¹,
Która do grzechu namawia,
A Duch jest zaprzeczeniem
Tego, co imiê ma – zdrada.

Cia³o, gdy rz¹dzi cz³owiekiem,
To wokó³ czas czyni pusty;
Dzieñ, to jedzenie i praca
I trochê nêdznej rozpusty.

A wszystko b³êdnie siê krêci
I wszystko jest bez wyrazu,
Bo wszystko jak czas przemija
Z barwami – bez rozkazu.

Zostaje tylko têsknota,
Która jest potwierdzeniem,
Bezmyœlnie pojêtej prawdy,
Bezmyœlnie pojêtym tworzeniem.

Bo prawdê Duch doskonali
£ask¹: Pokoju, mi³oœci,
Uczucia, oraz dobroci,
Pokory i cierpliwoœci.

Ta prawda rodzi wesele,
Którego pragniesz od œwiêta,
Bo jesteœ stworzeniem Boskim,
O którym twój Duch pamiêta.

2

Niech œwiêto spêdzone z Bogiem
Tw¹ wiarê i byt doskonali.
– W Koœciele, za niskim progiem
W tej Pañskiej, ¿yczliwej sali
Odnajdziesz siebie samego,
Bo jesteœ Mi³oœci t³umem,
Którego Duch chce ocaliæ
Wiar¹, modlitw¹, rozumem.
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3

Dzieñ œwiêty z Bogiem œwiêtujmy,
A Ziemiê czyñmy poddan¹
Swoimi d³oñmi, w pokoju,
By rzeczywistoœæ zastan¹
Nie m¹ciæ przez nieprzyjaŸnie,
Gniewem i niesnaskami,
Rozpust¹ i pijañstwem,
Zdrad¹ i zawiœciami.

WIARA

Liczê na Ciebie Ojcze, liczê na Tw¹ mi³oœæ
– Ja, Twój syn marnotrawny, do œwiata za¿y³oœæ
I marnoœæ, co w marnoœci sama siebie rodzi,
Przez to w sens ¿ycia mego jak sztyletem godzi.

S³aboœæ – có¿ o niej powiem? – Ona doskonali
Moc, co przez niemoc wartoœæ mej chwa³y utrwali.
Ow¹ wartoœæ na Ziemi wielce szacowa³eœ;
Mówi¹c o niej, ¿e godna – temu wyraz da³eœ.

To wiem dobrze, ¿e cz³owiek bez Boga – nic znaczy.
G³osz¹c zaszczytne has³a bredzi i majaczy,
I kluczy w jednym miejscu i kierunek zmienia,
By choæ trochê oddaliæ chwilê zatracenia.

On ci¹gle nie chce poj¹æ, ¿e Bogiem JEST ¯ycie,
¯e przez Boga i w Bogu bogaci obficie
Sam Bóg... Gdy Pismo mówi: Nikt nie widzia³ Boga;
Wiêc wiara, to jedyna do zbawienia droga.

Liczê na Ciebie Ojcze! – liczê, zatem wierzê.
Przydaj mi jeszcze wiary, sam pokochaj szczerze
To, co we mnie u³omne, kruche i niesta³e
I Swym JEST-estwem uœwiêæ, czyni¹c doskona³e.
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DOBRO A Z£O

...Bóg JEST mi³oœci¹.
(I Jana 4,8).

Dobro ¿yje w niewoli mi³oœci i prawa...
Z³o jest wolne – dla niego splendor i zabawa;
Sobie nigdy, lecz innym g³oœno rozkazuje,
Chce byæ silne, bo wtedy najpewniej siê czuje.

¯e czasu ma niewiele, przez to niecierpliwe,
¯e nie znosi krytyki, dlatego zel¿ywe.
Przeciwko niemu ci¹gle gniewny czas pracuje
I zawsze po swym gniewie dobro odbuduje.

9 grudnia 1985 r.

WOLNOŒÆ

Taka jest wola Bo¿a, abyœcie przez dobre uczynki
zmusili do milczenia niewiedzê ludzi g³upich.
Jako ludzie wolni, nie jak ci, dla których wolnoœæ jest
usprawiedliwieniem grzechu – ale jak niewolnicy Boga.
(I Piotra 2,15).

Wolnoœæ nie jest wolnoœci¹, kiedy Ÿle pojêta;
Zas³ona, poza któr¹ gmatwasz proste drogi.
Wyzwoliæ siê w wolnoœci? – to rzecz niepojêta,
Bo wtedy nic nie daj¹c, masz du¿e wymogi.

Wszystko nam wolno, ale nie wszystko buduje,
Wszystko wolno, lecz korzyœæ nie wszystko przynosi.
Gdy siê zbytnio wyzwolisz, to wiem, ¿e zrujnujesz
Budowlê, któr¹ w trudzie niez³omny Duch wznosi.

Buduje siê przez lata, rujnuje w minucie;
Fakt ten dobitnie mówi, ¿e nie têdy droga...
Inna – DROGA KRZY¯OWA wyzwoleniem tobie.
Jedna jest tylko wolnoœæ – niewola u Boga.

11 grudnia 1985 r.
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NIE MA REGU£Y

Nie ma regu³y na nic, nawet na cz³owieka,
Który gdzie indziej ¿yje, co inne go czeka.
Wiara nie jest na dwoje; chc¹cy, lub niechc¹cy
– Boga nie nosz¹c w sercu mo¿esz byæ wierz¹cy.

Odwrotnie – Boga nosz¹c na dnie swego serca
Mo¿esz ¿yæ z tym pozornie jak goj, sprzeniewierca.
Nie ten wejdzie do Nieba, który wo³a: „Panie!”
Ale ten, kto przez Boga uznanym zostanie.

Jedynym Sêdzi¹ Bóg JEST, jako ¿e Bóg Jeden,
Jedyna doskona³oœæ, jeden raj i Eden.
Wszyscy zaœ bez wyj¹tku stali siê u³omni,
Ale zawsze œwiadomi i Prawdzie przytomni.

I w³aœnie ta œwiadomoœæ oskar¿a ka¿dego;
Goja i sprzeniewiercê, tak¿e wierz¹cego.
Dlatego lepiej tobie: chc¹cy, lub niechc¹cy,
Gdy Boga nosz¹c w sercu, staniesz siê wierz¹cy.

A tobie, który wierzysz, ale nie masz Boga
– Zrodziæ Go w sercu swoim, gdy krêta twa droga,
Bo wiem, ¿e o swe dobro sam zabiegaæ umiesz...
Jak zrodziæ Boga? – Mówiê: Ty lepiej rozumiesz!

DO ¯YDÓW
(3)

Jehoszua = Jezus
(JAHWE JEST ZBAWIENIEM)

Dobrze jest nie znaæ prawdy, bo t³umaczysz wtedy
Niewiedz¹ sw¹ postawê. Dobrze – ale kiedy
Pozna³eœ sedno prawdy nie masz t³umaczenia,
Bo wbrew Tobie sumienie nie da Ci wytchnienia.

Sk¹d wyszed³eœ, tam wrócisz przechodniu na Ziemi;
Miejsce Twe nie wœród obcych, ale miêdzy swymi.
Twardy szlak usypa³em, wiêc pewna Twa droga;
IdŸ po niej, biegnij nawet na spotkanie Boga.
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CO WIEM DOBRZE

Co wiem dobrze? – Pyta³em dziœ samego siebie,
Gdy wsta³em wczesnym rankiem, gdy chmury na niebie
Opad³y i zasnu³y moje chmurne czo³o...
By³em sam, choæ podobnych jest wielu woko³o.

To wiem dobrze, ¿e siostr¹ jest mi tylko Zgoda;
Dla niej zawsze otwarta jest moja zagroda,
Oraz dla jej znajomych goœcinne pokoje.
–Nawet, gdy jest nas du¿o, to jakby we dwoje.

To wiem dobrze, ¿e bratem jest mi ka¿dy cz³owiek,
Który piêtnem znaczony spod zmêczonych powiek,
I powag¹ ¿yczliw¹, gdy ze mn¹ rozmawia;
Wtedy wiem, ¿e w³aœciwie on do mnie przemawia.

Bo on wiêcej ode mnie ma do powiedzenia,
A me s³owa, to jakby s¹ jego zwierzenia.
Czêsto do wierszy swoich motto dopisuje:
Zgoda z ruin wynosi, niezgoda rujnuje.

6 stycznia 1986 r.

BO¯E NARODZENIE

Król królów i Pan panów na Ziemi siê zrodzi³,
Nie poœród mo¿nych œwiata, lecz w prostej rodzinie.
Wzgardzi³ wielkim bogactwem; Sw¹ Boskoœæ pogodzi³
Z losem ludu prostego, który z trudu s³ynie.

Bo prostota uœwiêca nawet to, co œwiête
Sw¹ skromnoœci¹, wbrew pysze, oraz wynios³oœci,
Które w siebie wpatrzone s¹ sob¹ zajête,
Nie maj¹c nic do dania z braku powinnoœci.

Ty Panie, przez powinnoœæ Niebo opuœci³eœ,
Aby staæ siê cz³owiekiem podobnym stworzeniu.
Dane S³owo w ten sposób na Ziemi ziœci³eœ;
S³owo Cia³em siê sta³o po Twym narodzeniu.

I ujrzeliœmy chwa³ê, jak¹ ma od Ojca
Pe³en ³aski i prawdy Jego Syn jedyny,
Który œwiadczy³ Swym ¿yciem do samego koñca,
¯e s³owa siê spe³niaj¹ jedynie przez czyny.
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POWINNOŒÆ I CHWA£A

1

Bóg wie przez sw¹ powinnoœæ, jak i co powinien,
Szatan zaœ dobrze nie wie, ile Bogu winien...
Wielk¹ pokus¹ chwa³a, gdy bez powinnoœci;
Chwa³a – piêtnem szatana, godnoœci¹ Boskoœci.

Chwa³¹ ludzi jest wiara, a praca godnoœci¹,
Zaœ nienaganne ¿ycie ludzk¹ powinnoœci¹;
Lecz jeœli ktoœ z nas zgrzeszy, mamy ub³aganie
Przez skruchê, mniej przez s³owa: „Racz wybaczyæ Panie”.

Dziêkujmy zatem Bogu przez Jezusa Pana,
¯e wiara nasza s³ynie jako niezachwiana.
– Bóg z Boga Prawdziwego, Boga Syn Jedyny;
On Jeden w którym nigdy, nikt nie znajdzie winy.

Niewidzialna Istota, umys³em poznana
Mo¿e byæ od stworzenia œwiata wyczuwana
Przez ka¿dego cz³owieka; nie poznawszy Boga
Musisz Go potraktowaæ, jako swego wroga.

Najwiêkszym Jego wrogiem jest ten, który przeczy,
¯e JAHWE ¿y³ na Ziemi jako Syn Cz³owieczy;
Podaj¹c tym w w¹tpliwoœæ Ojca, oraz Syna...
Wini¹c Prawdê podkreœlasz, ¿e to Twoja wina.

A s¹dz¹c wed³ug siebie sam wyrok wydajesz
Na siebie i podobnych, z którymi siê wdajesz,
Bo s¹dz¹c wed³ug siebie obna¿asz ka¿dego,
Który Tob¹ i z Tob¹ wedle k³amstwa Twego.

2

Mimo, ¿e Bóg JEST wszêdzie, to szukaæ Go trzeba.
– Na Ziemi, nie gdzie indziej jest zarodek Nieba:
„Co zwi¹¿ecie na Ziemi, zwi¹¿ecie i w Niebie”...
To znaczy, ¿e od Ziemi jest Niebo w potrzebie.

A anio³ od cz³owieka – w prostej zale¿noœci,
Gdy cz³owiek bez niewiary, zdrady, przewrotnoœci.
Aby zostaæ anio³em, musisz byæ cz³owiekiem;
Cz³owiek – marnoœæ, zaœ anio³ nieœmiertelny wiekiem.

3

Czemu Bóg tyle przeszed³, a mimo to wy¿y³?
– Bo przed ludzk¹ postaci¹ sam Siebie uni¿y³.
Jeœli Bóg by³ cz³owiekiem, zatem anio³owie;
S³owo Cia³em siê sta³o – ka¿dy siê wypowie.
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TO PRAWDA

To prawda – ¿ycie marnym mianem znaczyæ mo¿na;
Byt nasz zmys³em ska¿ony i ¿¹dz¹ kaleki.
W ka¿dej chwili to czuje, choæ ka¿da wielmo¿na;
Coœ straci³em na krótko, by zyskaæ na wieki.

W ka¿dej chwili, gdy minie i w tyle zostaje
Brakuje dope³nienia, by pe³niê nasyciæ;
Dlatego ka¿da pustk¹ dra¿ni¹c¹ siê staje
I jakby, na z³oœæ – ¿adnej nie mogê uchwyciæ.

Coœ straci³em na krótko, by zyskaæ na wieki...
To „coœ” bez mojej woli ci¹gle siê dodaje
I piêtrzy, jakby tam¹ zastawi³ bieg rzeki
I rozlewa nie gdzie chcê, ale gdzie rozstaje.

Tam mam iœæ, aby stroniæ od traktów ruchliwych,
Aby nie daæ siê wci¹gn¹æ w wir czasu wrogiego,
Dla którego prawd tyle i cnót niecnotliwych
I czczych s³ów, kiedy mówi jeden do drugiego.

S³owa faktem mizerne, s³odkie sacharyn¹;
A mówi¹, ¿e podobno tylko krzepi cukier.
Mieni¹c prawdê nieprawd¹, mas³o margaryn¹
– W treœci posmak goryczy, choæ na wierzchu lukier.

Kto jest w niebezpieczeñstwie sam zak³ada sid³a
I w ten sposób ka¿demu, ka¿dy œwiat zamyka.
Jemu podciêto, przeto on podcina skrzyd³a...
Z manowców kogoœ weŸmie œwiat na przewodnika.
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NIE MIEJ NIC OPRÓCZ BOGA

Bóg potwierdza istnienie JEST-estwem i czynem;
Jego czynna obecnoœæ Wszechœwiat ¿ywym czyni.
Mieni¹c swe Cia³o chlebem, a Krew swoj¹ winem
O¿ywia, krzepi wiar¹, rozgrzesza i wini.

Sensu istnienia szukaæ nale¿y na Ziemi,
Bo tutaj cz³owiek stwierdza: Marnoœæ, wszystko marnoœæ,
I têskni za rzeczami nadprzyrodzonymi,
T³umacz¹c rzeczywistoœæ poprzez nierealnoœæ.

I poprzez nierealnoœæ poszukuje Boga,
I sercem odnajduje, nie konkretem „szkie³ka”,
Pod którym rzeczywistoœæ realnie z³owroga
Przez to, ¿e niezbadana – nawet, gdy niewielka.

Pan Bóg mêdrców osacza w sid³ach ich m¹droœci,
Którzy Prawdê chc¹ dzieliæ, chocia¿ niepodzielna;
Bardzo czêsto gmatwanie sednem ich wartoœci,
A rzecz to zaraŸliwa i drugim udzielna.

Wiêc wszystko, prawie wszystko t³umacz¹ teorie;
Liczba zgodnych pogl¹dów miar¹ ich wartoœci.
Nawet dzieje ludzkoœci dziel¹ na historie...
–- Nie miej nic oprócz Boga i w³asnej godnoœci.

* * *

Niezmierzona JEST Boskoœæ – Duch j¹ poj¹æ mo¿e;
Duch Œwiêty, co przenika przestrzenie Wszechœwiata,
I wype³nia Œwiêtoœci¹ to wszystko co Bo¿e,
Widz¹c w ka¿dym stworzeniu nie wroga, lecz brata.

Niezmierzone s¹ g³êbie prawdziwej mi³oœci,
Jak ocean, gdy zawiœæ falami siê pieni
Na powierzchni, a g³êbia spokojna w Œwiêtoœci.
– Szczêœliwi, co przez wiarê w ni¹ s¹ zanurzeni.

Na powierzchni ³upinki miotane wichrami,
Wszak niewiara pustoœci¹ w g³¹b je nie zanurza...
Wyjedzone orzeszki dryfuj¹ stadami;
Ich nawet nie zatopi najstraszliwsza burza.

Wiêc ka¿dy samym sob¹ na strony siê miota.
¯e niczego nie zg³êbi – na wszystko narzeka,
¯e s¹dzi wed³ug siebie, os¹dza: „Cho³ota!”
– Widz¹c w ka¿dym ³upinkê, a nigdy cz³owieka.
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WIERSZ BEZ TYTU£U

A krewni, gdy o tym us³yszeli przyszli,
aby Go pochwyciæ, mówili bowiem, ¿e
zmys³y postrada³
(Mar. 3,21).

To ¿ycie moje na wskroœ przebola³e,
Jak rany Pañskie, gdy gwoŸdŸmi przebili,
Ale tak muszê, bo moc doskonali
S³aboœæ – powiadam – s³aboœæ ka¿dej chwili.

Krzy¿ mi roz³o¿y³ ramiona swej w³adzy;
Tu nie ma uczuæ, lecz gest powitania
I to wiem dobrze – tyle bêdê wolny,
Ile nade mn¹ weŸmie panowania.

I co mojego naprawdê zostanie,
Gdy owa w³adza rozk³ada ramiona?
Myœlê inaczej? – powiedz¹: „Szaleniec!”
Myœleæ – ¿yæ znaczy, a nie myœleæ – konaæ!

GDYBYM

Gdybym tylko z tego bólu wyszed³,
Toby wzgarda wasza by³a niczym.
Szed³bym prosto, ku jedynej Prawdzie
Bez sanda³ów, w ³achu podró¿niczym.

Gdybym tylko z tego bólu wyszed³,
Toby osty nie koli³y nogi,
A ja boso depta³bym ruiny
I nie by³oby potrzeba drogi.

Gdybym tylko z tego bólu wyszed³,
Jak niemowlê narodzone z ³ona,
Toby Wiara by³a ow¹ matk¹,
A pos³aniem niewiedza spragniona.

Gdybym tylko z tego bólu wyszed³,
Tobym nigdy piêœci¹ nie uderzy³
W uœmiech s³odki, pachn¹cy „BRUTALEM”,
Który nigdy drugiemu nie wierzy.

¯al s³aboœci, bo jest powiedziane,
¯e w s³aboœci siê moc doskonali,
Wiêc na przekór chwale, która stwierdza:
„¯yj¹ w mocy, by nic nie zyskali”.
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OPATRZNOŒÆ

1

Kiedy umys³em chcê Prawdê zrozumieæ,
Jedna myœl zawsze rodzi siê w mej g³owie,
By na tym œwiecie za du¿o nie umieæ,
Bo jak mam czyniæ, Opatrznoœæ mi powie.

2

Rozumy ludzkie mnoga liczba dzieli
Na prawdy, których zawsze by³o wiele.
Tylko przez prawdy siê nie rozumieli
Ludzie rozumni, wiêc nieprzyjaciele.

3

Na œwiat zgorszenia a¿ dot¹d przychodz¹
(Biada tym wszystkim, przez których zgorszenia),
Gwa³cone ¿¹dz¹ wbrew naturze p³odz¹,
Dzia³aj¹c zawsze w imiê wyniszczenia.

4

To nie przypadek na œwiecie swawoli,
Ale Opatrznoœæ, kiedy na czas zd¹¿a,
Kieruj¹c wszystkim wed³ug w³asnej woli,
A co przeciwne w nicoœci pogr¹¿a.

Obala trony, mocarstwa rujnuje
Si³¹ tej prawdy, która drzemie w masie,
Kiedy dra¿niona szczytem, co góruje
Tylko przed czasem, lecz nigdy po czasie.

Bo czas po czasie jest ju¿ innym czasem;
Na now¹ mod³ê zmienia to, co stare.
Choæ swoje przyjœcie oznajmi³ ha³asem
Milknie – ujmuj¹c, by jemu daæ wiarê.

Rujnuj¹c szczyty starej wynios³oœci
Nowe na gruzach zaszczepia zasady,
Byleby tylko nie wbrew Opatrznoœci,
Której nie chwiej¹ siê nigdy posady.

Kiedy przed faktem stanie dokonanym,
Co jest Jednoœci¹ nie bêdzie dzielone,
I kres siê stanie dog³êbnie poznany,
A w nim, co Bo¿e razem sprzymierzone.

19 paŸdziernika 1986 r.
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ZA WIARÊ

Przegrywaj¹c – zwyciê¿a si³a Prawdy Œwiêtej
Umêczona na krzy¿u, zmartwychwsta³a w chwale.
Przegrywaj¹c – zwyciê¿a w imiê niepojêtej
Wszechpotêgi z cz³owiekiem zwi¹zanej na sta³e.

Bóg z cz³owieka uczyni³ narzêdzie swej woli,
By zwi¹zaæ, lub rozwi¹zaæ na Ziemi, wiêc w Niebie
Zakon praw moc¹ tego, co szczególnie boli,
Co przede wszystkim widzi drugiego, nie siebie.

Gdy œwiatem egocentryzm chce w³adaæ na sta³e
Bóg oznajmia: Ten pierwszy, który wszystkim s³u¿y.
Wspó³pos³uga osi¹ga rzeczy niebywa³e,
Egocentryzm – przeciwnie – sk³óca, oraz burzy.

Wiêc jest przyjaŸni¹ z Bogiem nieprzyjaŸñ ze œwiatem,
Dlatego przeciw Prawdzie nic wróg nie uczyni;
Dla niej przegra³ pozornie niejeden przed katem
– Ponoæ winny, choæ nigdy przecie¿ nie zawini³.

Przez œmieræ, oraz cierpienia, hañbê i udrêkê
Przegrywali niegodni, by zwyciê¿aæ w Panu,
Bo przez wiarê uznali Chrystusow¹ mêkê
Za najwiêksze bogactwo dla wszelkiego stanu.

8 grudnia 1986 r.

DUCH A CIA£O

Cia³o ludzkie, choæ ¿yje pozorem jest ¿ycia;
Pozór stwarza to wszystko, co zawsze rzekome.
Gdy rzekom¹ jest sprawa bycia, lub nie bycia,
To s³owo: „byæ” – coœ znaczy przez zmartwychwskrzeszone.

Cia³o ludzkie, choæ ¿yje dopiero sposobi
Do ¿ycia, co w realiach nie jest z tego œwiata;
Jak ziarno, gdy obumrze roœlin¹ siê zdobi,
Która z ziarna, lecz sob¹ dopiero bogata.

Bogactwo jej faktycznie realne siê staje,
Gdy trwa w pe³ni rozkwitu, lecz w innej postaci.
¯ycie œmierci, œmieræ ¿yciu sens bytu oddaje,
Gdy doskonal¹c formê bardziej j¹ bogaci.

Tak cia³o – ziarno ducha przez zmartwychwskrzeszenie
Staje siê doskona³e, jako sedno ¿ycia,
Bo przez nie rzeczywiste staje siê istnienie
Nieœmiertelnego ducha, wiêc wiecznego bycia.
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Œw. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
(cela mêczeñstwa)

¯ycie oddaæ za ¿ycie
– prawda odkupienia.
¯ycie oddaæ za ¿ycie
– prawda utwierdzenia
siebie, w obliczu w³asnej,
duchowej godnoœci,
przed nienawiœci¹ œwiata
w imiê pobo¿noœci.

¯ycie odda³ za ¿ycie,
by ktoœ inny prze¿y³
bodaj nêdznych chwil kilka
w ramionach nadziei;
po to, by pana œmierci
wzgard¹ upokorzyæ
w ten czas, co w otch³añ leci
– otch³añ pustych prze¿yæ.

¯ycie odda³ za ¿ycie,
by Mi³oœæ ratowaæ,
by o Mi³oœci œwiadczy³
ten, który ocala³;
aby dzieñ szed³ wœród kwiatów,
by grzech go nie kala³,
kiedy nadejdzie jutro
pojednanie œwiatów.

Przed nami jasny b³êkit
i droga daleka;
wracajmy tutaj myœl¹
i wierzmy w cz³owieka,
który w przymierzu z Bogiem
jest niezwyciê¿ony,
jeœli w imiê Mi³oœci
jest z Nim zjednoczony.
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ZA¯Y£OŒÆ

Bóg myœli, a lud czyni wed³ug myœli Boga
– Z ludem Opatrznoœæ wi¹¿e najwiêksze nadzieje,
Który ¿ywi i broni i poskramia wroga
I czynem urealnia zaszczytne idee.

Wola Boga jest przeto wol¹ Jego ludu,
Bo lud najwiêksze prawo ma do stanowienia
We wszystkim, co efektem jest wielkiego trudu,
Gdy zdaje sobie sprawê z realiów tworzenia.

A realia, to czyniæ wszystko w Imiê Boga,
To mi³owaæ drugiego podobnie jak siebie.
Samo ¿ycie powiada: to jedyna droga,
Gdy znajdujesz cz³owieka jako ty w potrzebie.

Gdy znajdujesz narody, jakoby swój naród,
Który z racji bliŸniego jako „My” stanowi,
Bo wszyscy, bez wyj¹tku, to po prostu ludzie.
– Naród w obliczu Boga równy narodowi!

Dziœ rz¹dy ró¿n¹ drog¹ prowadz¹ narody
I wszyscy przed problemem takim samym stoj¹,
Bo wszyscy jednakowe maj¹ dziœ powody,
¯e krêc¹c b³êdne ko³o, w kole tym siê zbroj¹.

A im wiêcej obrotów, tym dalej od Boga
I szybszy obrót ko³a w szalonym zapêdzie.
– Trzeba przecie¿ dogoniæ i wyprzedziæ wroga,
Którego – o ironio! – wszyscy widz¹ wszêdzie.

A Bóg myœli i patrzy, myœl¹ te¿ narody
– Wiedz¹, ¿e ich doznania s¹ po myœli Boga.
Co bieglejsi doœæ maj¹ rzekomej swobody,
Której posmakiem gorycz, a odczuciem trwoga.

Gdy rz¹dy i narody bêd¹ siebie znosiæ
I w jarzmie Bo¿ym chodziæ, jako ¿e jest mi³e,
Wtedy o nic nie trzeba Pana Boga prosiæ,
Bo przez fakt z Bogiem bêd¹ w stosunkach za¿y³e.

23 marca 1987 r.
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WARUNEK

Tylko wtedy w niezmiern¹ pustkê siê zapadam,
Gdy naprzeciw z radoœci¹ nie wychodzê Tobie;
Kryj¹c siê w niej przed ka¿dym, nic nie zapowiadam,
Bo tu sam tylko jestem ze sob¹ i w sobie.

Czy pustka ta jest faktem, czy tylko pozorem,
Któr¹ stwarzam dla siebie jako swoje ego?
Centrum jest przecie¿ we mnie i moim jest tworem
– ¯e moim, wiêc zadaje pytanie: „Dlaczego?”

Przecie¿ sam w samym sobie zamkn¹æ siê nie mogê
Przed Tob¹, bo w ten sposób zamykam i Ciebie
Na zewn¹trz, na nie moje i na niepogodê,
Gdy idziesz ufny do mnie, bêd¹ sam w potrzebie.

„Gdy idziesz”... bo wyszed³eœ ze swej samotnoœci,
Gdy siebie w Twojej pustce ci siê odniechcia³o.
Drugiego potrzebuje cz³owiek do mi³oœci;
Potrzebuje tak du¿o, ¿e ci¹gle ma ma³o.

MATKA

Ty mnie pierwsza uczy³aœ, co to znaczy mi³oœæ,
Czym jest dobroæ i wiernoœæ, oraz przebaczenie.
Niebo mi przychyla³aœ przez nasz¹ za¿y³oœæ,
By rzeczywistoœæ by³a nie tylko marzeniem.

Ty do dzisiaj nie sk¹pisz mi ciep³a mi³oœci
I wiem dobrze, ¿e mogê wci¹¿ liczyæ na Ciebie,
Wszak w ¿yciu nie zabraknie nigdy sposobnoœci,
By Ciê prosiæ o wsparcie, gdy bêdê w potrzebie.

I choæ dawno ju¿ min¹³ czas dzieciñstwa mego,
Maj¹c Ciebie, wci¹¿ dzieckiem czujê siê przy Tobie.
Ty mi jesteœ przyk³adem ¿ycia rodzinnego,
Gdy sam do ¿ycia tego dzisiaj siê sposobiê.

Brak jest s³ów, by wyraziæ, co to znaczy Matka;
S³owo to Bóg uœwiêci³ przez swoje Synostwo...
Ze s³owem tym zwi¹zana bêdzie do ostatka
Ludzkoœæ, przez macierzyñstwo, oraz przez ojcostwo.

26 maja 1987 r.
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* * *

Zofii Ko³odziej

Czêsto siê zastanawiam, lecz stwierdziæ nie mogê,
¯e przyjaŸñ, to mi³oœci pocz¹tek prawdziwy,
Bo mi³oœæ raczej sama tyczy sobie drogê
Do celu, co czasami bywa i zdradliwy.

PrzyjaŸñ zbli¿a, a mi³oœæ ³¹czy z sob¹ ludzi
Nawet, gdy miêdzy nimi odleg³oœæ niezmierna.
Czêsto przychodzi nagle, jak wiosna siê budzi
I ¿adnych nie zna przeszkód, je¿eli wzajemna.

PrzyjaŸñ dzisiaj zawarta, jutro nie pamiêta
Trudne chwile rozstania, bo wiele rozumie,
A mi³oœæ na perswazje nawet nieugiêta;
Byleby tylko razem, nawet w wielkim t³umie.

Bywa czêsto wzgardzona, choæ byæ nie powinna;
Gdy prawdziwa, to zawsze nade wszystko szczera,
Gdy szczerze wyjawiona, wiêc prostolinijna...
Mi³oœæ siê zawsze „rodzi”, a przyjaŸñ „zawiera”.

21 lipca 1987 r.

* * *

Myœl wyzwala potêgê ¿ywio³u ludzkiego...
– Wojny na myœli boj¹ siê zawsze tyrani,
Gdy uzurpuj¹c sobie prawo do wszystkiego,
Przez wiêkszoœæ stanowi¹c¹ nie s¹ uznawani.

Myœl wyzwala potêgê ¿ywio³u ludzkiego
I zawsze przez ¿ywotnoœæ epokê wyprzedza,
Kieruj¹c wyzwolony ¿ywio³ do nowego,
Z którym siê uto¿samia poznanie i wiedza.

Myœl wyzwala potêgê ¿ywio³u ludzkiego
Przeciw tym, którzy w starym dziœ s¹ zasiedziali
I nigdy nie wypowie s³owa ostatniego,
Bo wiecznie rzeczywistoœæ sob¹ doskonali.

Myœl wyzwala potêgê ¿ywio³u ludzkiego
Tylko krokiem rozwa¿nym i powag¹ chwili,
Bo dzisiaj stanu racji ju¿ nie ma innego
Jak ten, abyœmy tylko w zgodzie z Bogiem byli.

30 sierpnia 1987 r.
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* * *

Na pewno nie odmówi Bóg swojej mi³oœci,
Dlatego prosiæ o ni¹ godzi siê ka¿demu;
Nawet tym, co nie mieli ¿adnej sposobnoœci,
By rzecz wczeœniej rozwa¿yæ we w³asnym sumieniu.

Na pewno nie odmówi Bóg swojej mi³oœci
Tym, którzy o ni¹ prosz¹ z prawdziw¹ pokor¹,
Choæby nie wiem kim byli, bo miar¹ Boskoœci
Jest wielka szczodrobliwoœæ dla tych, którzy bior¹.

Na pewno nie odmówi Bóg swojej mi³oœci,
Bo stworzenie, a¿ dot¹d wzdycha i boleje,
Gdy przez Stwórcê poddane nagminnej nicoœci
Jedynie tylko w Stwórcy ma dzisiaj nadziejê.

Na pewno nie odmówi Bóg swojej mi³oœci,
Bo przez wiarê, ju¿ darmo jako czczony daje;
Dlatego ka¿dy cz³owiek prawo sobie roœci
Do wszystkiego co Bo¿e, gdy wiernym siê staje.

21 wrzeœnia 1987 r.

* * *

Choæ s³owo: „byæ” – coœ znaczy, tylko przez wskrzeszone,
Niemniej dzisiaj trwa wiecznie, gdy w jutro siê zmienia;
Zosta³o teraŸniejszym czasem okreœlone,
Jako byt – materialny przyczynek istnienia.

Byt siê samookreœla, gdy „byæ” – dobrze znaczy;
A „byæ” nie mo¿e straszyæ, ¿e bêd¹c nie bêdê,
Kiedy Ty nie chcesz ze mn¹ „byæ” tak, lecz inaczej,
A ja o tym siê dowiem, gdy dowód zdobêdê.

Dowód dowodzi jedno i drugie zarazem,
Bo pewne za³o¿enie z mojej dziœ jest strony;
Wiêc Ty niezbity dowód zdobêdziesz tym razem,
I w tym niezbicie bêdziesz tak¿e utwierdzony:

¯e mój interes nie jest Twoim interesem...
Wiêc mo¿e lepiej skoñczyæ by z interesami,
Bo zapewne w konflikcie przegramy z kretesem,
A mog³o by byæ dobrze Tobie i mnie z nami.

2 paŸdziernika 1987 r.
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KRÓLESTWO BO¯E

Niesprawiedliwoœæ koñczy siê z tym ¿yciem,
Bo jako taka przecie¿ nie istnieje
W Królestwie Bo¿ym, co innym jest byciem,
Które nie mija i nie powszednieje.

„Teraz” jest zawsze i nie ma odmiany
W niczym, bo wszystko tu jest doskona³e,
A wszelki ¿ywio³ sob¹ okie³znany
I raz na zawsze wszystko zaistnia³e.

£ad i harmonia we wspólnej us³udze,
Jak cz³onki w jednym zespolone ciele.
Wszystko jest wspólne, bo nic nie jest cudze;
Ka¿dy ma udzia³ w przedsiêwziêtym dziele.

A Duch Œwiêtoœci, który wszystko stworzy³
Troskliwie wszystko we wszystkim wype³nia,
I chocia¿ wczeœniej wszystko upokorzy³,
„Dziœ” zaszczycaj¹c obietnice spe³nia.

Bo przecie¿ czego oko nie widzia³o,
To jest udzia³em Bo¿ego stworzenia,
Gdy obiecane faktycznym siê sta³o
Od chwil drugiego w duchu narodzenia.

5 listopada 1987 r.
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BÓG JEST

Ze s³owem – m¹droœæ, ³¹czy siê poznanie,
Ze s³owem – mi³oœæ, ³¹czy siê uczucie.
M¹droœæ i mi³oœæ ³¹czy jedno zdanie:
BÓG JEST... i mówi w doskona³ym skrócie.

Resztê potwierdza ju¿ samo stworzenie,
I materialnych rzeczy okaza³oœæ,
Jako m¹droœci wielkiej potwierdzenie,
Któr¹ wyra¿a s³owo: DOSKONA£OŒÆ!

Cz³owiek jest dum¹ Bo¿ego stworzenia;
Choæ Bóg ¿a³uje, ¿e stworzy³ cz³owieka,
Bo ten nagminnie przykazania zmienia,
I tym nagminnie od Boga ucieka.

A jako wolny – bez jarzma Bo¿ego,
Wkrótce siê w³asnym niewolnikiem staje.
Szukaj¹c ci¹gle stylu w³aœciwego
Zmienia systemy, oraz obyczaje.

Tak¿e wyró¿niæ siê chce poœród rzeszy
Tym, co u³ud¹ jest, oraz marnoœci¹,
A Bóg ¿a³uj¹c, z tego siê nie cieszy,
Bo wed³ug Niego wszystko to – nicoœci¹.

Bo prawdê streszcza przecie¿ jedno zdanie:
BÓG JEST... przez Mi³oœæ, za spraw¹ M¹droœci.
O te dwie cechy winni mieæ staranie
Ci, co zostawiæ chc¹ coœ potomnoœci.

27 listopada 1987 r.
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ZADOŒÆUCZYNIENIE

Gdy Bóg odwróci³ ode mnie oblicze,
Ciemnoœæ ponura przede mn¹ zaleg³a.
Od tej¿e chwili zapalone znicze
Wiar rozg³aszanych wiara ma ubieg³a.

Bo b³yszcz¹ wszystkie przeciwko tej wierze,
Która w zasadzie winna byæ jedyna,
Przez Jedno Cia³o z³o¿one w ofierze
Jednego Ojca – Jedynego Syna.

Prawdziwa wiara sprawdza siê w Jednoœci
(Gdzie Jeden Pasterz, tam Jedna Owczarnia),
A nie w dziel¹cej ca³oœæ odrêbnoœci,
W której siê w³asne racje urealnia.

Wiêc chrzeœcijañskie JEDNO – kilka znaczy;
Winien byæ Koœció³ Jeden, a jest wiele,
I nie boleje nad tym nikt w rozpaczy,
Bo kompetentny nikt nie jest w tym dziele.

Gdy Bóg odwróci³ ode mnie oblicze,
Ciemnoœæ ponura przede mn¹ zaleg³a.
Od tej¿e chwili zapalone znicze
Wiar rozg³aszanych wiara ma ubieg³a.

I bêdzie œwieciæ na przekór wszystkiemu,
Co wed³ug Pisma jest przeinaczone,
Aby uczyniæ zadoœæ spe³nionemu
S£OWU, przez które wszystko jest stworzone.

15 grudnia 1987 r.
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KAMIEÑ

Ktokolwiek upad³by na ten Kamieñ roz-
trzaska siê, a na kogo by On upad³,
zmia¿d¿y go (Mat. 21,44).

Kto nie uznaje, ¿e Pan JEST Kamieniem,
Którym wzgardzono w dawnym Izraelu,
Ten gardzi dzisiaj tak wielkim zbawieniem,
A takich – stwierdzam – jest wci¹¿ jeszcze wielu.

Na tym Kamieniu ka¿dy siê roztrzaska,
Jeœli po drodze na Niego upadnie;
Pan to powiedzia³, a wielka to ³aska,
¯e precyzuje nam wszystko dok³adnie.

On JEST nad wszystko i On JEST zgorszeniem
Dla wszystkich, którzy faktu nie uznaj¹,
Bo dziœ jest jawnym faktem to zdarzenie,
Wiêc na obronê wszyscy nic nie maj¹.

Wszak Pismo stwierdza, ¿e Duch Chrystusowy
Dawnymi czasy mówi³ przez proroków,
Jako sam JAHWE – Bóg opatrznoœciowy,
Bóg chwa³y, proroctw i strasznych wyroków.

Strasznych... bo przez nie ujawni siê wiara
Najzagorzalszych poniek¹d czcicieli;
A jako mierz¹, taka jest ich miara
Tym bardziej, ¿e siê wszystko dowiedzieli.

1 stycznia 1988 r.
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WYZNANIE
(1)

Ja jestem s³abym i grzesznym stworzeniem...
Ty JEST-eœ Panem Ziemi, oraz Nieba,
Dlatego moim najwiêkszym marzeniem
Jest mieæ Ciê tyle, ile mi potrzeba.

A potrzebuje Ciebie du¿o Bo¿e:
Najpierw dlatego, abym ¿ycie prze¿y³;
Potem, bym wszystko umia³ znieœæ w pokorze;
I dalej, abym zawsze w Ciebie wierzy³.

A tak¿e, abym za grzechy ¿a³owa³
Z postanowieniem niezw³ocznej poprawy,
I powierzone szafarstwo sprawowa³,
Jak cz³owiek m¹dry, uczciwy i prawy.

Nastêpnie, abym nie by³ zawstydzony,
Kiedy w Dniu S¹du przed Tob¹ siê stawiê.
Ju¿ dzisiaj stwierdzam do g³êbi skruszony:
Bez Twej pomocy sam siebie nie zbawiê.

2 stycznia 1988 r.

AKT OFIAROWANIA SIÊ BOGU
(2)

WeŸmij, o Panie wszystko co moje:
Pamiêæ i rozum, ca³¹ wolê moj¹,
Radoœci, smutki, trudy, oraz znoje,
Bo Ty jedyn¹ JEST-eœ mi ostoj¹.

Jak Ty odda³eœ mi Siebie samego,
Tak ja oddajê siebie teraz Tobie,
Bo wiem, ¿e jest to dla po¿ytku mego,
A maj¹c rozum wiem dobrze, co robiê.

A maj¹c wolê, nie pragnê niczego,
Jak tylko – Panie, Twojej przychylnoœci,
I abyœ zst¹pi³ do serca mojego
Z uczuciem wiary, nadziei, mi³oœci.

Bo te trzy cnoty jednaj¹ mi Ciebie;
Pierwsza przez sam fakt, ¿e dla mnie istniejesz;
Druga, ¿e idziesz z pomoc¹ w potrzebie;
Trzecia, ¿e bêd¹c przy mnie – powszedniejesz.

2 stycznia 1988 r.
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AKT ¯ALU
(3)

Panie, ze wstydem i upokorzeniem
Wyznaje: Ciê¿ko Ciebie obrazi³em,
A bêd¹c s³abym i grzesznym stworzeniem
Nicoœci tylko w grzechu doœwiadczy³em.

¯a³ujê bardzo za wszystkie me grzechy
B³agaj¹c: Bo¿e b¹dŸ mi litoœciwy...
£aska jest Ÿród³em jedynej pociechy;
Ty jej udzielasz, jako Bóg Prawdziwy.

Wiêc proszê o ni¹, bo za jej pomoc¹
Grzech przezwyciê¿ê w swoim grzesznym ciele,
Bo przez Tw¹ ³askê Ty przychodzisz z moc¹,
By mnie uœwiêciæ w tym zbawiennym dziele.

Dziœ postanawiam ju¿ wiêcej nie grzeszyæ,
Oraz ¿a³owaæ za me dawne czyny,
I z mi³osierdzia Twojego siê cieszyæ,
Kiedy przebaczasz wszystkie moje winy.

3 stycznia 1988 r.

SPOWIED� I KOMUNIA ŒWIÊTA
(4)

JEST-eœ tak dobry, ¿e sam nakazujesz,
Abym niegodny spo¿ywa³ Twe Cia³o;
Tym to sposobem œcie¿ki me prostujesz,
Oraz z opresji ratujesz mnie ca³o.

Sam mnie pozywasz, a ja odpowiadam
Na Twe wo³anie przy konfesjonale;
Wyznaj¹c grzechy Tobie siê spowiadam
Skruszony dzisiaj i jutro, wiêc stale.

Teraz w czystoœci zwracam siê do Ciebie:
Uœwiêæ mnie Bo¿e przez t¹ Hostiê Œwiêt¹,
Bo w niej siê skry³eœ, chocia¿ JEST-eœ w Niebie.
Tylko przez wiarê rzecz ta jest pojêt¹.

Dlatego rzeknij chocia¿ s³owo Panie,
A bêdzie moja dusza uzdrowiona,
Bo jako rzekniesz, tak w³aœnie siê stanie;
Wiêc rzeknij, proszê: B¹dŸ duszo zbawiona!

3 stycznia 1988 r.
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MODLITWA PO KOMUNII ŒWIÊTEJ
(5)

Witam Ciê w sercu, o Najs³odszy Panie;
I sk¹d¿e mi to, ¿e mnie zaszczyci³eœ?
Dziœ owocuje Twe ofiarowanie,
Choæ ju¿ na krzy¿u wszystko zwyciê¿y³eœ.

Zwyciêzca, który z niewoli wyzwala,
A nie jak inni zwyciêzcy – niewoli;
Ju¿ z góry moje poddañstwo ustalasz,
Gdy dajesz Siebie w op³atku do woli.

„Bierzcie i jedzcie, to JEST Cia³o Moje”...
Tak nakaza³eœ, byœmy wiecznie ¿yli.
Sam ju¿ nie jestem, ale jest nas dwoje,
Bo razem ¿eœmy grzech mój zwyciê¿yli.

„Razem”... bo przecie¿ przy Twojej pomocy,
I Twoim wsparciu Boski Przewodniku;
Wspomog³eœ dobre chêci mej niemocy,
I obsypa³eœ ³askami bez liku.

Ty obiecujesz grzechów odpuszczenie;
Grzechów, przez które œmieræ zbiera³a ¿niwo,
Dlatego przez krzy¿ sta³eœ siê zbawieniem,
A zmartwychwsta³y, JEST-eœ jak Krzesiwo.

3 stycznia 1988 r.

OPRÓCZ WIARY I PRAWDA...

Oprócz wiary i Prawda Bogu jedna ludzi
I utwierdza, co jeszcze chwiejnym pozosta³o;
A utwierdzaj¹c, S³owem skutecznie siê trudzi,
Gdy podwa¿a to wszystko, co przedtem k³ama³o.

To Bóg sprawia, ¿e Prawda tryska z Jego S³owa;
Wszak Bogiem by³o S³owo i k³amstwa nie zna³o,
Wiêc w samej rzeczy prawd¹ by³a Bo¿a mowa,
A dla Jej potwierdzenia „wszystko” zaistnia³o.

Dlatego Prawda „wszystkim” k³amstwo demaskuje,
Które w swojej istocie nawet faktom przeczy;
A ¿e jest bezkrytyczne, wiêc dogmatyzuje,
Aby s¹dziæ z pozoru o s³usznoœci rzeczy.

Dlatego lepiej s³uchaæ Boga ni¿li ludzi,
Który Cia³em przez S³owo ju¿ siê wypowiedzia³;
Fakt ten, jako niezbity nikogo nie ³udzi...
Gdy ³udzi, nikt nie powie, ¿e o tym nie wiedzia³.

4 lutego 1988 r.
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CHRZEŒCIJANIN A W£ADZA
(Rzym. 13,1–7).

Niech ka¿dy chrzeœcijanin w³adzy siê poddaje,
Bo ka¿da w³adza zwierzchnia od Boga pochodzi;
Zatem w³adzy niech ka¿dy szacunek oddaje
I z ni¹, dla dobra sprawy w szczeroœci siê godzi.

Rz¹dz¹cy bowiem nie s¹ postrachem dla ludzi,
Którzy swe obowi¹zki pe³ni¹ nale¿ycie.
Na tym padole ka¿dy pospo³u siê trudzi,
Bo ka¿dy, na swój sposób musi przejœæ przez ¿ycie.

¯ycie bowiem jest szans¹, a to ju¿ zale¿y
Od nas samych jak z szansy owej skorzystamy;
Jeden nic, drugi wiele w ¿yciu sprzeniewierzy,
Choæ wszyscy dostateczne rozeznanie mamy.

Rzecz w tym, aby rozeznaæ: jaki skutek bêdzie
Tego, co istniej¹cy porz¹dek narusza?
Sprawa ta wszak dotyczy ka¿dego, bo wszêdzie
Sprawê t¹ dla wspólnego dobra siê porusza.

Oddajcie zatem w³adzy nale¿ny szacunek,
Bo nie pró¿no „miecz nosi”, bêd¹c s³ug¹ Pana;
W³adze u Boga ¿yj¹ na w³asny rachunek,
Choæ szczodrobliwoœæ Jego jest powszechnie znana.

8 lutego 1988 r.

PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA

„Pozwólcie dzieciom wci¹¿ do Mnie przychodziæ,
Albowiem takich jest Królestwo Bo¿e,
A kto Królestwa nie przyjmie jak dzieciê,
Wejœæ do Królestwa Mojego nie mo¿e.”

Tak powiedzia³eœ, o Najs³odszy Panie,
Gdy jako cz³owiek lud swój naucza³eœ,
I zaznaczy³eœ owym przykazaniem,
¯e wszystkie dzieci za w³asne uzna³eœ.

Ich bowiem szczeroœæ serce Twe raduje,
Wiêc s¹ przyk³adem szczeroœci dla innych;
Dlatego wola Twoja nakazuje,
By nie wyzbywaæ siê uczuæ dziecinnych.

By jak te dzieci do Ciebie przychodziæ
Przez ca³e ¿ycie z dziecinn¹ radoœci¹,
Aby przez wznios³oœæ chwili tej odrodziæ
To, co powszechnie zwie siê niewinnoœci¹.

29 marca 1988 r.
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* * *

Moje s³owa s¹ by³ych zdarzeñ wyjaœnieniem...
Gdybym milcza³, kamienie by nawet krzycza³y
Swoim ch³odnym, lecz jak¿e wymownym stwierdzeniem,
¯e one, chocia¿ martwe coœ siê dowiedzia³y.

Gdybym milcza³, to ca³a Natura w swym Duchu
Czu³aby wci¹¿ niedosyt tego, co siê sta³o,
I choæ wszystko jest teraz w harmonijnym ruchu,
To jednakby w harmonii czegoœ brakowa³o.

Gdybym milcza³, to wszystko chocia¿ dokonane,
Jeszcze raz by pragnê³o swego dope³nienia,
Bo wszystkie fakty musz¹ byæ powszechnie znane
Dla nowego, lecz tego samego stworzenia.

Przeto og³aszam nowe, bo stare minê³o...
Tak wiêc, kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem;
Przesz³oœæ tylko w przysz³oœci tworzy swoje dzie³o,
Bo przysz³oœæ jest przesz³oœci zawsze uwieñczeniem.

1 kwietnia 1988 r.
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ISTOTA KRZY¯A

Kazimierzowi Œwitoniowi

Aby krzy¿ nie utraci³ swej zbawiennej mocy,
Ludzie niejednokrotnie ¿ycie oddawali;
Byli nimi mistycy, a tak¿e prorocy,
Którzy w obronie krzy¿a przyk³adem siê stali.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e na Polskiej Ziemi
Problematyka krzy¿a nie ma racji bytu,
A jednak krzy¿ zgorszeniem jest pomiêdzy tymi,
Którym nic nie przekaza³ Pielgrzym, prócz zachwytu.

Przecie¿ istota krzy¿a nie tkwi w tym zachwycie,
Który w czasie pielgrzymek wœród t³umu siê rodzi.
T³um zawsze siê rozejdzie, a dopiero ¿ycie
Istotê krzy¿a trudem i czynem dowodzi.

Krzy¿y jest bowiem tyle, ile jest wierz¹cych;
Nic dziwnego, ¿e ka¿dy krzy¿ swój chce postawiæ.
Tym sposobem zawstydziæ chc¹ ludzi przecz¹cych
Prawdzie, aby ich tak¿e Prawda mog³a zbawiæ.

Za Komuny nie wolno by³o stawiaæ krzy¿y;
Krzy¿e nawet ze wszystkich miejsc pozdejmowano.
Dzisiaj ze ¯wirowiska nadgorliwiec chy¿y,
Tak¿e krzy¿e usuwa, bo tak mu kazano.

O ironio! – ty, która drwisz nawet z Boskoœci,
Teraz widzisz to czego rz¹d Prawicy zmierza?
Ma swój pretekst – umyœlny czynnik sposobnoœci;
Tym pretekstem okaza³ siê przyjazd Papie¿a.

29 maja 1999 r.
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PRAWO A SUMIENIE

W¹ska brama ¿ywota – wielka zatracenia,
Wiêc pójdê przez t¹ w¹sk¹ dla jej poszerzenia;
Wszak umyœlnie mnie wodzi Bóg na pokuszenie,
Bo chce, abym na Prawo patrzy³ przez sumienie.

A kiedy przez sumienie na Prawo popatrzê,
Ponad szeœæset przepisów Prawa sam doœwiadczê
I udowodniê, którym – choæ jestem kuszony
Mogê siê przeciwstawiæ w³aœnie z ludzkiej strony.

Nie chodzi o to, aby moc Krzy¿a podwa¿aæ
I wszystkim odkupionym zagro¿enie stwarzaæ,
Ale o to, by tak¿e daæ szansê stworzeniu,
Które zaprzecza wierze, oraz odkupieniu.

Gdy „zweimal und nochajmal” jest ju¿ powiedziane,
To poszerzaj¹c bramê miernikiem siê stanê;
A kiedy j¹ poszerzê – wielu uprzytomniê,
¯e ten bêdzie zbawiony, kto zmieœci siê po mnie.

Skromny cz³owiek przez w¹sk¹ bramê nawet przejdzie,
Zaœ ob³udnik z pewnoœci¹ na drogê nie wejdzie,
Która do poszerzonej bramy go prowadzi,
Z czego My – Anio³owie nie jesteœmy radzi.

Myœmy bowiem nadali Prawo Moj¿eszowi,
Które wyk³adniê ¿ycia do dzisiaj stanowi;
A je¿eli antychryst Prawo to naruszy,
To wtedy biada jemu, oraz jego duszy.

I tutaj siê nale¿y krótkie wyjaœnienie:
Kto jest tym antychrystem, a kto zaœ nim nie jest?
Ten jest nim, kto zaprzecza, ¿e Ojciec by³ Synem,
Oraz ten, który przeczy S³owu w³asnym czynem.

Wiêc S³owo by³o Cia³em; przez S³owo powsta³o
Wszystko to, co w Kosmosie w³aœnie powstaæ mia³o.
Ten, kto twierdzi inaczej przeczy swemu Panu...
Prawda ta potwierdzona jest w Surach Koranu.

14 sierpnia 1999 r.
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* * *

Módlmy siê za najubo¿szych...
(Pielgrzymka Narodowa duchowieñ-
stwa, polityków i wiernych; Watykan
6.07.2000 r.)

Wypowiedz swoje k³amstwo przed podobnym sobie,
A on niechaj powtórzy to samo, lecz Tobie
I wtedy dziêki niemu w k³amstwo swe uwierzysz...
Ju¿ wiesz, jakim sposobem swoje prawdy szerzysz?

Lecz pamiêtaj, ¿e trzeci mimochodem s³ucha;
W³aœnie ten, dla którego Twoja prawda g³ucha,
Wiêc po namyœle powie do Was nie bez racji:
Towarzystwo wzajemnej i czczej adoracji!

Towarzystwo, jak zwykle rozmowne jest w sobie;
Poza sob¹ te¿ g³oœne, ale nie w tej dobie,
Która dobrze rozró¿nia, co „tak”, co „nie” znaczy.
Ma uszy, oraz oczy, wszak s³yszy i patrzy.

Wiêc oddaj „grosz ostatni” bezkrytycznej wdowie;
Lepiej niech ona Tobie: Bóg zap³aæ! – odpowie;
I zadbaj, by zakwit³o dziedzictwo sieroty,
A nie dziedzictwo szczwanej, bezkarnej ho³oty.

Najwiêkszy spoœród wszystkich niechaj s³ug¹ bêdzie...
To jest przez Ewangelie g³oszone orêdzie,
Gdy¿ Pan Bóg siê domaga pod tym wzglêdem czynu,
Wiêc czyn ma byæ œwiadczony w³aœnie na rzecz gminu.

A ¿e wartoœæ zamiarów potwierdza praktyka,
Przeto dziœ takie motto z tej prawdy wynika:
Gdy œwiat przez ¿¹dzê zysków i pieni¹dz siê podli,
Nie martw siê najubo¿szy – RZ¥D SIÊ ZA WAS MODLI!

6 lipca 2000 r.
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DO D¯INNÓW

Lecz prawdziwe jest Moje (Boga) s³owo:
„Ja z pewnoœci¹ nape³niê Gehennê
d¿innami i ludŸmi – wszystkimi razem”
(XXXII,13).

Mia³eœ b³yszczeæ, jak gwiazda na wysokim niebie,
Ale pójdziesz o wodzie i o suchym chlebie
I poznasz, co to znaczy nie s³uchaæ Mesjasza;
Tym bardziej, ¿e ma racja – bynajmniej nie Wasza.

Wszyscy za interesem tak, jak psy gonicie;
Pieni¹dz jest Waszym bogiem, w nierz¹dzie gasicie
Pragnienie, które nigdy nie pragnê³o Boga.
O, nie têdy cz³owieku do zbawienia droga!

Mia³eœ b³yszczeæ, jak gwiazda na wysokim niebie,
Ale pójdziesz o wodzie i o suchym chlebie,
I poprosisz z pokor¹, aby Ciê dobito,
Gdy upadniesz bezsilny, choæ ¿ar³eœ tak syto.

A jeœli nie poprosisz – to ju¿ powiedzia³em:
Ogieñ wieczny, piekielny bêdzie Twym udzia³em,
Bo w jeziorze ognistym utopi¹ Tw¹ duszê,
Abyœ przez wiecznoœæ cierpia³ straszliwe katusze.

To jest jednak ostatnie moje ostrze¿enie,
Bo znaj¹c dobrze prawdê, mam jeszcze sumienie;
Ale pomimo gróŸb mych nie musisz siê smuciæ,
Bo masz ostatni¹ szansê dzisiaj siê nawróciæ.

15 lipca 2000 r.

Dopisek Adama Mickiewicza:

A widz¹c, ¿e Bóg straszy, a nie karze
Wstali przelêkli, wiêc sro¿si zbrodniarze.
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PAÑSKI MONOLOG

Mówi¹c prawdê – jak twierdz¹ – siejesz te¿ nienawiœæ,
Bo prawd jest zawsze tyle, ile jest postronnych;
Lecz tylko Twoja prawda wprowadza dziœ zawiœæ,
Albowiem skaz¹ znyczy wszystkich wiaro³omnych.

Prawda JEST tylko jedna – nie chcê siê powtarzaæ,
Przeto teraz nie powiem, w czym siê streszcza sprawa,
Bowiem tych samych zdarzeñ nie mo¿e siê zdarzyæ
Równoczeœnie dwóch naraz, wed³ug Mego Prawa.

Powiedzia³em wyraŸnie: Mów przez podobieñstwa,
By dla Imienia Mego obna¿yli siebie
I, aby dla Mojego z Nimi pokrewieñstwa
Stali siê rzetelnymi w mowie i w potrzebie.

Pokrewieñstwo jest bowiem spraw¹ krwi i koœci,
Dlatego pokrewieñstwo wymaga uznania
Przez Mych krewnych – wiêc ¯ydów, równie¿ Mej Boskoœci,
A uznaniem s¹ dla Nich Moje przykazania.

JESTEM z plemienia Judy – zatem Syn Dawida,
A Wasze pokrewieñstwo z jakiego siê zdaje
Byæ plemienia? – gdy by³a zdrada i ohyda,
Przeto z dawien spaczone Wasze obyczaje.

I nikt spoœród Was nie wie – Narodzie Wybrany,
Jakie jest Twoje plemiê, choæ by³o dwunastu
Protoplastów, gdy krewny ich zosta³ uznany
Za prawdziwego ¯yda spoœród Nas trzynastu.

Lecz teraz nie wiadomo, kto jest czyim synem;
Czy Gada, czy Rubena, lub innego ksiêcia.
Mówiê przeto wyraŸnie, ¿e na krzy¿u – czynem
By³em z plemienia Judy wed³ug przedsiêwziêcia.

20 lipca 2000 r.
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POZNANIE

O Wy! – Wielkie narody z Ojca Abrahama,
Lecz z dwóch Matek zrodzone: z Hagar, oraz z Sary,
Wasze rozstajne drogi ³¹czy jedna brama
Przez któr¹, gdy wrócicie, czekaj¹ was dary.

Nimi b³ogos³awieñstwa s¹ zawsze od Boga,
Gdy Królestwo Niebieskie realne siê staje,
I ju¿ brat w bracie swoim nie odnajdzie wroga,
Bo kresem ca³ej prawdy jest zawsze poznanie.

Zawsze po d³ugim czasie niechybnie powraca,
Ka¿dy do swych korzeni przez utarte drogi,
Bo têsknota za by³ym oblicze swe zwraca,
A ten, który by³ wrogiem jest nad wyraz b³ogi.

I niech wspólny interes ³¹czy wasze cele,
Bo przez poznanie Prawdy Boga odnajdziecie,
Który wszystkim narodom obieca³ tak wiele,
A ow¹ obietnic¹ jest pokój na œwiecie.

I niech Wasza modlitwa p³ynie wci¹¿ ku górze,
O mi³oœæ, i wzajemne praw uszanowanie,
A harmonia melodii przy anio³ów wtórze,
£¹czy wszystkie narody S£OWEM w jedno zdanie.

22 lipca 2000 r.
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POLEMIKA

Raz powiedzia³ katolik do ¯yda te s³owa:
Nasz¹ prawd¹ jest S£OWO, wiêc jaka Twa mowa?
Na to ¯yd odpowiedzia³, mówi¹c proste zdanie:
Prawda jest tylko jedna – prawda nawet k³amie.

Lecz nie œwiadczy, ¿e z niego ¯yd sobie ¿artowa³;
On tylko katolika sprytnie wypróbowa³,
A t¹ prób¹ jest motto poni¿szego zdania:
Dziœ doœæ mamy bzdurnego i czczego dzia³ania.

Wasza prawda na pozór, prawd¹ siê wydaje;
Nasza, prawda – ¯yd mówi³ – realn¹ siê staje,
Kiedy wci¹¿ budujemy Pañstwo Izraela,
W którym œwiêtem jest „dzisiaj” – nie tylko niedziela.

A to z owej przyczyny, ¿e Bóg czasu tego
JEST nie tylko od œwiêta, lecz dnia powszedniego,
Bo nie tylko od œwiêta Bóg byæ naszym winien,
Ale przez przykazania „dziœ” nim byæ powinien.

„Dziœ” streszcza siê po prostu wed³ug tego zdania:
Kochaj Boga, wiêc wspieraj Jego przykazania,
Bo przykazania mówi¹: Mi³uj Boga swego,
Ale równie¿ bliŸniego, jak siebie samego.

My tworzymy rodzinê jedn¹ w Izraelu
Zmierzaj¹c, zgodnie z Prawem do wspólnego celu
Krzewi¹c mi³oœæ przy ka¿dej w ¿yciu sposobnoœci;
Bowiem mi³oœæ jest tylko gwarancj¹ jednoœci.

Dlatego Pismo mówi: Mo¿e pozostawi
JAHWE b³ogos³awieñstwo? – a wiêc wszystkich zbawi
Poprzez ofiarê p³ynn¹ dla Boga Naszego,
I ofiarê z pokarmów – wed³ug s³owa Swego (Joel 2,12–14).
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PRZEZNACZENIE

Menachemowi Joskowiczowi

Tyle s³ów napisano o Bogu Prawdziwym,
Tyle prawd, ¿e z pewnoœci¹ jedna drugiej przeczy;
Wiêc czêsto traci wiarê cz³owiek frasobliwy,
Bêd¹c w tej sytuacji tak bardzo cz³owieczy.

Cz³owieczy jest, bo le¿y w naturze cz³owieka
Prawdê zg³êbiaæ i swoje wypowiadaæ zdanie
I jak g³az na równinie, na spe³nienie czekaæ,
Którego przeznaczeniem jest z Bogiem spotkanie.

Zabiegajmy o m¹droœæ, by Bóg Wszechmog¹cy
Da³ nam ³askê rozumu dla poznania Siebie,
Bo Prawda rodzi wiarê, a cz³owiek w¹tpi¹cy
Poznawszy Prawdê ufa Bogu, gdy w potrzebie.

Lecz Prawda ¿¹da czynu, wiêc mo¿e Ty w³aœnie
Jesteœ Tym, z kim Opatrznoœæ swe wi¹¿e nadzieje,
Kiedy pomiêdzy ludŸmi tocz¹ siê wci¹¿ waœnie
Kim jest Bóg i czy Pan Bóg naprawdê istnieje?

Jako ¯yd z krwi i koœci i mêskiej postury
Przyczynisz siê znacz¹co do poznania Boga;
Do zrozumienia Jego Wszechw³adnej natury,
I którêdy do Niego wiedzie prosta droga.

I niechaj konsekwentnie Twa mentalnoœæ zmierza
Ku Prawdzie – a mówiê to dziœ nie bez przyczyny,
Gdy¿ z Twej powierzchownoœci intelekt uderza,
A wnêtrze œwiêci Ciebie Bogu poprzez czyny.

A wszystko to dla ludzi, z myœl¹ o cz³owieku,
Bo dziœ jednoœæ ludzkoœci jest nadrzêdnym celem;
Bo mi³oœæ ma byæ cech¹ nastêpnego wieku,
A Bóg nie srogim Sêdzi¹, ale Przyjacielem.

1 sierpnia 2000 r.
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MONOLOG OSTATECZNY

Pokój, pokój i pokój!- mówiê po raz trzeci;
Czy¿by Prawda nie by³a jeszcze poznawalna?
Od kiedy nawrócili siê dumni Sowieci
Sprawa pokoju jest dziœ na Ziemi realna.

Kto pod¿ega do wojny – p³on¹cego œwiata?
Kto k³óci ojca z synem i z jego synow¹?
Kto mówi, ¿e brat w bracie nie odnajdzie brata?
- Ten jest tym, który w³aœnie szatañsk¹ jest zmow¹!

Zwyciê¿y³ ciê na krzy¿u Bóg, byœ przesta³ dzieliæ:
Rz¹dŸ i dziel wszystkich w sprawie na wskroœ ³asej Tobie,
Gdy nie chcia³eœ pos³usznie w cz³owieka siê wcieliæ,
Choæ w³aœnie tak¹ drogê, Jezus wybra³ sobie.

Wiêc dzisiaj ob³udniku do Zwyciêzcy wracasz,
I Jemu przytakujesz, bo Tyœ jest Prawica,
Bo tylko z zwyciêzcami wci¹¿ siê uto¿samiasz,
Lecz z Jego twarzy krople krwi œciera Lewica.

Bo Lewica jest w³aœnie królow¹ narodów,
Jako ¿e racja le¿y poœrodku wiêkszoœci
Wbrew tym, którzy wywodz¹c siê z zamo¿nych rodów,
Przybrali sobie chwa³ê wed³ug sposobnoœci.

I wci¹¿ wykorzystuj¹c nad reszt¹ przewagê,
D¹¿yli w tym kierunku, aby im s³u¿ono,
Gdy oni mieli s³u¿yæ, szanuj¹c Powagê...
Prawdê t¹ w rewolucjach jasno potwierdzono.

I w Stanach Zjednoczonych sytej Ameryki,
Gdy „PRZEMINÊ£O Z WIATREM” sta³o siê wiecznoœci¹,
A Jankes, grzebi¹c system starej polityki,
Rozkrzewi³ Demokracjê razem z jej wolnoœci¹.

3 listopada 2000 r.
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NAJŒWIÊTSZEJ MARYI

Czemu le¿ysz na sercu mym z obrazów œwiêtych;
Z mnogoœci ich oblicza ci¹gle niepojêtych?
Jednak Twoje oblicze jest zawsze jednakie
I po up³ywie wieków niewiadomo jakie.

Choæ ró¿ne na obrazach – jedno Twe oblicze,
A ¿e chcia³em je poznaæ, wyobraŸniê æwiczê
I ci¹gle doskonalê wyraz Twojej twarzy,
I nie znam, choæ widzia³em Ciebie tyle razy.

Ma ciekawoœæ jest jednak wci¹¿ nieposkromiona,
Ale w sednie mej wiary równie¿ utwierdzona;
Wszak nie tylko oblicze, ale Twoje serce
Jest dzisiaj bardzo wa¿ne, gdy cz³owiek w rozterce.

Przeto Najœwiêtsza Panno, Panno nad pannami
Dziœ siê solidaryzuj nawet z grzesznikami,
Bo dziêki Tobie Syn Twój przebacza nam winy;
¯e siê za nami wstawiasz, wiêc z Twojej przyczyny.

Dlatego jest nie wa¿ne, czyœ jest Czêstochowska,
Czy Kalwaryjska, inna, ale zawsze Polska;
Lecz najwa¿niejsze jest to, ¿e jesteœ wci¹¿ nasza.
TOTUS TUUS! – Wierny Polak s³owa te wyg³asza.

2 lutego 2001 r.
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SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA

Niech ten zwi¹zek ma³¿eñski b³ogos³awion bêdzie
Przez Boga i rodziców ze wszech miar ¿yczliwych,
Bo ten zwi¹zek ma³¿eñski, i zawsze, i wszêdzie
Ma byæ wzorem dla innych, tak jak Wy szczêœliwych.

Marcinie i Karinko! – Dzisiaj uroczyœcie
Zawieracie ma³¿eñstwo w imiê tej mi³oœci,
Której jesteœcie godni, bo jest oczywiœcie
Obopólna, po krótkiej Waszej znajomoœci.

Dlatego niech Opatrznoœæ wci¹¿ czuwa nad Wami;
Czujcie J¹ dnia ka¿dego w ma³¿eñskim po¿yciu,
Utwierdzonym wzajemnej mi³oœci wiêzami...
O to siê Bóg postara, choæ dzia³a w ukryciu.

A sakrament ma³¿eñstwa niechaj Was oœwieci,
Jak postêpowaæ wed³ug Chrystusa nauki.
Miejcie zatem dorodne i szczêœliwe dzieci;
Dziêki temu teœciowie bêd¹ mieli wnuki.

Zjednoczeni w Koœciele wspólnie budujemy
Spo³eczeñstwo, którego Pan Bóg jest obrazem,
A moc¹ b³ogos³awieñstw Bo¿ych osi¹gniemy
Dobro, tutaj – na Ziemi i wiecznoœæ zarazem.
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ALLELUJA

Lucjuszowi Starczewskiemu

Lucjuszu! – dziœ dytyramb na czeœæ Twoj¹ piszê,
Gdy¿ mnóstwo s³ów pochwalnych o Tobie wci¹¿ s³yszê,
I chcia³bym do owych s³ów tak¿e siê przy³¹czyæ,
A rymami moimi w jedn¹ ca³oœæ z³¹czyæ.

Jesteœ nad wyraz szczery, jak matka dla dzieci,
Wiêc gwiazda pomyœlnoœci niechaj Ci wci¹¿ œwieci;
Dlatego b¹dŸ Prezesem wielce szanowanym,
A wiêc przez Swych podw³adnych nad wyraz uznanym.

S³owa te s¹ powa¿ne, bo mówi¹ o Tobie,
Ale Ty tak¿e lubisz po¿artowaæ sobie,
Wiêc za Twoim przyk³adem tak¿e ¿artujemy,
Bo w Twoim towarzystwie dobrze siê czujemy.

PrzejdŸmy zatem do ¿artów, gdy na miejscu ¿arty;
Slogan ten po szlachecku jest do dziœ utarty,
Wiêc piszê teraz zwrotkê, co dotyczy Ciebie.
Poniewa¿ jesteœ Dziadkiem, przyjmij to do Siebie.

Jako Dziadek, weŸ Krysiê na Swoje kolana
I powiedz do Niej czule: Ty moja kochana,
Jak to dobrze, ¿e oprócz wnuczek mamy wnuka;
Wprawdzie ziêciu jest ojcem, lecz moja nauka.

I niech Twoja nauka ze wszech miar¹ bêdzie;
Czy w rodzinie, czy w biurze uznanie zdobêdzie,
Bo zawsze Twoj¹ troskê nad wyraz czujemy
I jedn¹ w firmie „MANEX” rodzin¹ bêdziemy.

A co siê tyczy œwiêta Zmartwychwstania Pana
Tak, jak wiosna niech radoœæ bêdzie odradzana,
Dlatego z tej okazji wiersz Ci napisa³em
I s³owem ALLELUJA zatytu³owa³em.

15 kwietnia 2001 r.
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***

Szymonowi Szurmiejowi

Szanowny Panie Szurmiej! – w Telewizji Polskiej
Ogl¹da³em benefis Twój z wielkim zachwytem.
By³ on nacechowany swojskoœci¹, wiêc swojskiej
Jawi³ siê byæ efektem kultury wraz z bytem.

A byt ten siê cechuje uznaniem Polaków,
Oczywiœcie dla ¯ydów, gdy¿ z tego Narodu
Wywodzili siê ludzie, co z historii szlaków
Sprzyjali Ko³odziejom – Piastowskiego rodu.

Zatem Kazimierz Wielki wybra³ dla Estery
Dzielnicê, co w Krakowie zwie siê Kazimierzem.
By³ on zapobiegliwy dla Polski i szczery;
Wiedzia³, które narody po³¹czyæ przymierzem.

I choæ b³êdna historia d¹¿y³a, by w³aœnie
Sk³óciæ z sob¹ narody, co jednoœæ stanowi¹;
Jednoœæ, która w symbiozie nie stwarza³a waœnie,
Przeto te dwa narody niech pokój odnowi¹.

Niechaj odnowi¹ pokój Piastów-Ko³odziejów,
Bo ¯ydzi i Polacy jednoœæ stanowili...
Skrajne tylko przypadki s¹ zaka³¹ dziejów,
Zaœ szlachetni Bogu siê nie sprzeniewierzyli.

Ja siê nie sprzeniewierzam, choæ ignorujecie
Imiê moje, które brzmi: CZTERDZIEŒCI I CZTERY.
Gdy poruszam ten temat, byæ mo¿e powiecie,
¯e czyniê to wy³¹cznie dla w³asnej kariery.

Wiec wyjaœniam: Musia³em opisaæ zdarzenia,
Które wraz z proroctwami historiê stanowi¹,
Bo tylko dziêki temu m³odsze pokolenia,
Zwyczaje przodków naszych z powag¹ odnowi¹.

22 kwietnia 2001 r.

350



ZWIASTUN

Tragediê œmierci drugiej nie da siê opisaæ,
Nawet Pan – Bóg Wszechœwiata o niej mówiæ nie chce,
Dlatego mi powiedzia³: Musisz wiersz napisaæ,
Który prawdê rozwa¿y, byæ mo¿e po³echce.

Wiêc rozwa¿am: Czy wiara, nadzieja i mi³oœæ;
Czy raczej sprawiedliwoœæ, mi³osierdzie, wiara?
– Bardziej cechuj¹ racjê, oraz jej za¿y³oœæ
Z pojêciem, którym bêdzie zbawienie, lub kara.

I do tej pory nie wiem, czy lepiej zatraciæ,
Czy na wiecznoœæ w katuszach trzymaæ antychrysta?
Zreflektowaæ siê mo¿e, wiêc bardzo wzbogaciæ
Tym bardziej, ¿e nadzieja jest wci¹¿ oczywista.

Bo kiedy przez cierpienia dojdzie do rozwagi,
Gdy nadzieja jest jeszcze poparta mi³oœci¹,
To wtedy – trudno dociec – tu trzeba powagi,
By dok³adnie rozwa¿yæ, co bêdzie innoœci¹?

A wiêc nie sprawiedliwoœæ, która ¿¹da kary,
Lecz nadzieja i mi³oœæ oparte na wierze
Stanowi¹ najw³aœciwsze, choæ w¹tpliwe dary
Nowego Testamentu przez wieczne Przymierze.

Gdy „zweimal und nochajmal” jest ju¿ powiedziane,
To bez ¿adnych zastrze¿eñ uznam Wasz¹ racjê,
Bo z Woli Transcendencji rozjemc¹ siê stanê
Mówi¹c: Dziœ Wasza racja jest przez Demokracjê.

Ale jutro zapytam ju¿ o coœ innego:
Wyzwoli³eœ, wiêc dok¹d zawiod³eœ narody
Bez jarzma i brzemienia UKRZY¯OWANEGO?
- Wszak jarzmo, oraz brzemiê s¹ darem swobody!

A skoro siê zachwycasz tym sensem istnienia,
Który tylko cielesn¹ jest rzeczywistoœci¹,
Dlatego nie zabiegaj o wzglêdy sumienia
Boga, który rozumie, co jest powinnoœci¹.

30 kwietnia 2001 r.
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MIKAELIZM

Historia siê nie cofa – jest to Prawo Bo¿e,
Przez dziewiêæ b³ogos³awieñstw œciœle utwierdzone,
Dlatego – zgodnie z Prawem – nic tu nie pomo¿e
Wstecznictwo, poprzez które jutro jest zdradzone.

I chocia¿ jutro, dzisiaj z pewnoœci¹ siê rodzi,
Niemniej zawsze nazwane bêdzie jutrem w³aœnie,
Bowiem pojutrze, jutrem dalej siê odrodzi
I znowu rozgorzej¹ miêdzy ludŸmi waœnie...

Szczególnie, gdy historiê wstecznictwo zawraca,
A ona pragnie zawsze pod¹¿aæ do przodu,
Aby godnoœæ cz³owieka – wolnoœæ, oraz praca
By³y przywilejami ka¿dego narodu.

Wiêc ja³mu¿nê potraktuj jako coœ nieznane,
Bo gest charytatywny po imprezach peszy,
Jak cnotliwego tañce i gry wyuzdane...
Byæ mo¿e „dobroczyñco” ta prawda ciê œmieszy.

Najwiêkszy spoœród wszystkich niechaj, s³ug¹ bêdzie!
Kto jest nim? – Odpowiadam: Kogo wybieramy?
Niechaj on owe sprawy ma na swoim wzglêdzie,
Poniewa¿ po wyborach jemu ju¿ ufamy.

Historia siê nie cofa – jest to Prawo Bo¿e...
Skoro ró¿ne ustroje przez ni¹ zaistnia³y,
To dziœ – nie jestem pewny – przeto mówiê: Mo¿e,
W³aœnie te, dwa najm³odsze potomka nam da³y.

31 maja 2001 r.
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DO IDEOWCÓW

Niewdziêczna jest to s³u¿ba – któ¿ j¹ przyj¹æ mo¿e,
Przeto z tego powodu wa¿kie rymy tworzê
I wyjaœniam: Pamiêtaj, abyœ dla idei
Nie by³ twórczy, bo spe³znie to na Twej nadziei.

Wszak zawsze ideowców pospólstwo ³aja³o,
Zaœ wszelakich wsteczników godnie przyjmowa³o,
Bowiem wstecznik potrafi³ pozyskaæ dla siebie
Pospólstwo, by szacunek nie dotyczy³ Ciebie.

Wiêc pospólco – zach³anny braæ, ale te¿ stwarzaæ,
Nigdy nie potrafi³eœ szacunkiem powa¿aæ
Wszystkich tych, którzy w³aœnie bez swojej korzyœci
D¹¿yli, aby ich czyn Tobie dziœ siê ziœci³.

Albowiem Ty wola³eœ zawsze wybraæ pana,
Który mia³ ju¿ w zanadrzu, bo rzecz by³a dana
Jemu, lecz dziêki Tobie przez Twoj¹ krwawicê,
Jak grono – wszak sam wczoraj plewi³eœ winnicê.

A¿ tu nagle ruszyli z posad bry³ê œwiata;
Ludzkoœæ da³a Stalina i Hitlera kata,
Dla których ideowiec sta³ siê szczeblem w górê.
Niszcz¹c pañskie i bratnie – cofnêli kulturê.

I od wtedy narody, jak nurt smêtnej rzeki
Zosta³y ujarzmione niby to na wieki
I piêtrzy³y siê lustrem przeŸroczystej wody,
A¿ nagle tama pêk³a w czasie niepogody.

I masy w dó³ runê³y – w wolnoœci otch³anie,
Nie zdaj¹c sobie sprawy, co siê póŸniej stanie;
Zaœ ideowiec teraz porwany przez masy,
Sta³ siê znowu z masami ludem drugiej klasy.

Wiêc dziœ do ideowców mówiê po raz wtóry:
Ty, co umiesz przenosiæ w inne miejsca góry...
Chocia¿ jesteœ ze stanu, zostañ ponad stanem
Ziszczaj¹c sw¹ ideê pod Jezusem Panem.

19 czerwca 2001 r.
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M¥DROŒÆ S£OWA

Œwiêty Pawe³ ostrzega³: Nie w m¹droœci s³owa,
Aby krzy¿ nie utraci³ swej zbawiennej mocy,
Ale w zwyk³ej prostocie ma byæ nasza mowa,
Któr¹ tak wyraziœcie mówili prorocy (I Kor. 1,17).

Z pocz¹tku nie wiedzia³em, w czym siê streszcza sprawa,
Bowiem moj¹ naukê za m¹dr¹ uznali,
Bo oprócz doznañ sennych by³a jeszcze jawa,
Przez któr¹ „nieomylni” mym wrogiem siê stali.

Lecz teraz ju¿ rozumie, czym jest „m¹droœæ s³owa”;
Jest pust¹ gmatwanin¹, która nic nie daje,
Poniewa¿ ka¿de zdanie, jak straszna okowa
Stekiem bzdur i porównañ sama przez siê staje.

To znaczy, ¿e „ta m¹droœæ” jest niezrozumia³a,
Nawet dla tego, który te s³owa wyg³asza,
Bo on po prostu kluczy i jedynie z ma³a
Mo¿e tylko powiedzieæ, czym jest wartoœæ nasza.

A wartoœæ ta siê streszcza: JEST – Majestat Jego
We Wszechœwiecie, na Ziemi, oraz w sercu naszym,
Oraz tak¿e w konkretnym dzia³aniu Twojego
Chcenia, które utwierdza moje razem z Waszym.

A utwierdzaj¹c, krzyczy wbrew KATECHIZMOWI,
W którym na pozór tyle „m¹drych zdañ” stwierdzono.
Zdanie zaœ przeczy zdaniu, czyli rozumowi:
I to jest „m¹droœæ s³owa”, jak bezp³odne ³ono.

17 sierpnia 2001 r.
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MONOLOG NAJŒWIÊTSZEJ MARYI

Nie mów: Koniec! – lecz powiedz: To ju¿ jest pocz¹tek,
Bowiem koniec jest zawsze z pocz¹tkiem zwi¹zany;
Jak myœl, która siê staje poprzez zdania w¹tek
Konkretem, w³aœnie dzisiaj przez Boga uznanym.

Zaprawdê, wszystko bêdzie tak, jak dawniej by³o:
A wiêc czeœæ, uwielbienie i Sakrament œwiêty,
Aby w liturgii s³owa nic siê nie zmieni³o...
Bóg zaœ bêdzie dok³adnie przez wszystkich pojêty.

Niech siê nie obawiaj¹ g³osiæ Tajemnicy
Mojej Trzeciej, Fatimskiej, bo jej ostrze¿enie
Tak, jak Ty zrozumiej¹ nie tylko mistycy,
Ale wszyscy pospo³u: To jest me ¿yczenie!

I choæ nadejœcie zmiany jest postanowione,
Koœció³ w swoich posadach nie bêdzie zachwiany,
Lecz przez Ró¿aniec œwiêty Prawd¹ uwieñczone
Bêdzie wszystko, jak ¿ywio³ sprytem okie³znany.

Zatem Jedno jest S£OWO, które nie uleci
Razem z wiatrem w przestrzenie, by w prostocie zdania
Nie ulecia³a Prawda, któr¹ przecie¿ dzieci
W Fatimie ju¿ s³ysza³y od wieku zarania.

Bo w³aœnie Ty Boskoœci siê nie sprzeniewierzysz,
Ale jeszcze utwierdzisz, bowiem sercem czujesz,
Gdy¿ Pan – „Twoja prawica” wie, jak Prawdê szerzysz,
Wiêc skutecznie przez S£OWO w Jedno zreformujesz.

30 sierpnia 2001 r,
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KU CHWALE OJCA ŒWIÊTEGO
Jana Paw³a II

Nie jest dzie³em przypadku, ale Opatrznoœci
Wszystko, co dziœ na œwiecie jest rzeczywistoœci¹,
Bo Bóg sam postanowi³ wed³ug Swej wiernoœci,
Ju¿ w £onie Matki nazwaæ CIÊ ŒWI¥TOBLIWOŒCI¥.

Twoje ¿ycie, jak ka¿dy wzór niedoœcigniony
By³o, jest, oraz bêdzie przyk³adem dla innych;
Zreszt¹ tak¿e rodzina przez wzór wymieniony,
By³a Tobie œwiadectwem wœród wiêzów rodzinnych.

A poniewa¿ rodzinne wiêzy twierdz¹ szczerze,
¯e kulturê i cnotê wynosi siê z domu,
Bo jest to rzecz nabyta przez krew i przymierze:
Lepszego wychowania nie da³ Bóg nikomu.

Przeto z tego powodu chylê moje czo³o...
W³aœnie ja – ci¹gle grzesznik Tobie siê spowiadam;
A wiem, co teraz piszê, bo podobnych wko³o
Znajomych i znajome – nawzajem! – posiadam.

Nawzajem! to nie œwiadczy, ¿e jestem niewierny,
Bo Twoj¹ mowê zawsze z namaszczeniem s³ucham,
Staj¹c siê przez Twe s³owa w mej skrusze niezmierny,
Jak ocean, choæ przez wstyd p³aczem nie wybucham.

Niech WASZA ŒWI¥TOBLIWOŒÆ dalej siê uœwiêca,
Abyœ przez pomazanie – dobrze wiemy czemu
Spowodowa³, by moja natura ksi¹¿êca
Wyzby³a siê ju¿ dzisiaj Boskiego diademu.

1 listopada 2001 r.
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DO TROJGA

Spaczyliœcie ju¿ wszystko, co by³o mo¿liwe
W schedzie dwumilenijnej, przez „dwa” bardzo mœciwe,
Gdy¿ „dwa” w³aœnie przez cztery mo¿e siê odrodziæ
I w ten sposób fa³sz wredny w nieskoñczonoœæ p³odziæ.

Wiêc rachujmy: przez „cztery”, to ju¿ jest szesnaœcie;
„Szesnaœcie” zaœ przez siebie..., nie wiadomo w³aœnie,
Gdzie rachunek ten zmierza? – Do nieskoñczonoœci,
Wiêc mówiê: Stop! – Jako Bóg wed³ug swej wiernoœci.

Zrozumia³em dok³adnie Wasze poczynania,
Wiêc dziœ w „trzech miarach m¹ki” macie ró¿ne zdania,
Dlatego przez odrêbne prawdy siê zwalczacie
I ci¹gle sw¹ œlepot¹ grzechu siê imacie.

A ta magiczna liczba musi siê przerodziæ
W Jedno tak, jak Maryja mia³a Boga zrodziæ,
W³aœnie tylko Jednego w stworzonym Wszechœwiecie,
Którego Pan by³ Stwórc¹ – dziedzicz¹c przez Dzieciê.

A, ¿e Pan by³ Dzieci¹tkiem, wszystkim dziœ wiadomo,
Wiêc przez Jego Dzieciêctwo ju¿ siê sposobiono
Do tego, aby spaczaæ, mówi¹c chytrze: Nasza
Niech bêdzie porzucona zap³ata Judasza!

3 stycznia 2002 r.
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MONOLOG MONOLOGÓW

Wszystko pokotem le¿y! – Co na myœli mia³em,
Gdy „zweimal und nochajmal” Tobie powiedzia³em?
Lecz jednak Ty siê wzdrygasz przed tymi s³owami,
Ju¿ wczeœniej wyra¿aj¹c prawdê tê wierszami.

I nie mo¿esz wci¹¿ dopi¹æ swoistego celu,
Bo sam jeden zosta³eœ poœród „wiernych” wielu,
Którzy zba³amuceni przez interpretacjê
Mojej Prawdy, dziœ mówi¹: To my mamy racjê.

Mi³oœæ broniæ nie mo¿e – jak ju¿ napisa³eœ
Sama Siebie, dlatego temu wyraz da³eœ
We wczeœniejszych wersetach swych natchnionych wierszy,
Przychodz¹c Jej z pomoc¹, jak Ten – najwierniejszy.

A to Mi siê podoba – bêd¹ wiêc zaszczyty
Tak, jak Chrystus przez Krzy¿ Swój jest dziœ znakomity,
Ale jednak nie zdo³a³ zjednoczyæ narody,
Nawet Pismo wœród chrzeœcijan jest treœci¹ niezgody.

Przeto dziœ po³o¿y³eœ nieprzyjació³ Jego
Podnó¿kiem stóp ju¿ wszystkich – wed³ug s³owa Swego,
A szczególnie tych mêdrców, co o Nim pisali...
O Jezusie s³yszeli, ale Mnie nie znali.

Bo nawet przez proroków do nich nie mówi³em...
Milcza³em, choæ przez S£OWO w³aœnie siê sili³em,
Aby do nich przemówiæ! – Odnalaz³em Ciebie
Wiernego, zatem równie¿ chêtnego w potrzebie.

Wiêc dzisiaj mówisz: Ojcze! – Nie wypowiem teraz,
Jak Ciê ju¿ z dawien dawna nazywa³em nieraz.
Powiem jedynie: MŒCICIEL!.. Choæ wszystko przez S£OWO,
Wbrew S£OWU bêdziesz kara³ ob³udnych surowo.

3 stycznia 2002 r.
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ODPOWIED� Z ASY¯U

Mo¿e nas ktoœ zapyta: Dlaczego prosimy
Pana Boga o pokój? – Bo pokój sam daje
Pan Bóg... dlatego wszyscy, ju¿ teraz musimy
Zmieniæ wci¹¿ nieprzyjazne Jemu obyczaje.

Jemu... bo wola Boga streszcza siê w tej woli:
Nasza wola musi byæ tak¿e Jego wol¹,
Bo w³aœnie tylko wtedy to, co bardzo boli
Staje siê zaoran¹ i zasian¹ rol¹.

A zaorana rola musi daæ plon wielki,
Przez samo doœwiadczenie, ³zy, oraz cierpienia.
T¹ prawdê ju¿ wyznaje dzisiaj ¿ywio³ wszelki,
Bo zdaje sobie sprawê z realiów istnienia.

Staje siê zaoran¹ i zasian¹ rol¹...
Bo Pan Bóg chce wspó³dzia³aæ w³aœnie razem z nami,
Wiêc dlatego tak pragnie naszego udzia³u
W tym, co mamy utwierdziæ wspólnymi si³ami.

A, ¿e cz³owiek ma zwi¹zaæ swym ¿yciem na Ziemi
Dok³adnie wszystko to, co musi zwi¹zaæ w Niebie,
Dlatego da³ mu w³adzê Bóg miêdzy innymi:
Co zwi¹¿ecie w Niebiosach, zwi¹¿ecie przez siebie.

Przysz³y Wszechœwiat jest twórczym spe³nieniem wszystkiego,
Co cz³owieka najbardziej u cz³owieka boli,
Bo nie ma dziœ na œwiecie ju¿ czynu innego,
Jak ten, który przyczyn¹ jest powszechnej woli.

Mo¿e nas ktoœ zapyta: Dlaczego prosimy
Pana Boga o pokój? – Skoro w³aœnie sami
Winniœmy byæ pokojem!... Bo gdy siê modlimy
Wspó³dzia³amy z Boskoœci¹ znacznymi si³ami.

24 stycznia 2002 r.
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PRZESTROGA

Strze¿ siê we w³asnym duchu wszelkich s³ów szeptanych,
Bo one zawsze szydz¹ z wszystkiego, co œwiête.
Prorocy ju¿ je mieli w swych Pismach spaczanych
Przez si³ê, która mia³a wydrwiæ niepojête (XXII, 52).

A, ¿e dziœ niepojêta jest wci¹¿ Transcendencja,
I nie znana nikomu, tylko dwóm Wybranym;
Jako ju¿ udzielona, z góry kwintesencja,
Niechaj wiêc równie¿ i Wam bêdzie darem danym.

Dla Was wystarczy tylko to, ¿e wci¹¿ istnieje
Jako Si³a nie³asa na pochlebstwa Wasze
A, ¿e jest ujawniona, wiêc ju¿ powszednieje
W tym sensie, ¿e poznanie jest wy³¹cznie Nasze.

¯e poznanie jest Nasze... bo rozum wskazuje,
¯e DUCH ju¿ przed materi¹ by³, jest, oraz bêdzie;
Bo DUCH, dziœ namacalny nad wszystkim góruje
Przez rozum, a wiêc przez myœl uznanie zdobêdzie.

Strze¿ siê we w³asnym duchu wszelkich s³ów szeptanych,
Bo one w³aœnie teraz s¹ tworem Twej duszy,
Przez pychê, oraz krn¹brnoœæ przez Ciebie spaczanych
Pojêæ, które siê stan¹ powodem katuszy.

25 stycznia 2002 r.
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ROZTERKA

By³o wielk¹ g³upot¹, nie poddaæ siê Panu,
Zgodnie z tym: wszystko dzisiaj jest Jemu poddane,
Oprócz Tego, który Mu wed³ug Swego stanu
Nie podda³ Siebie – to jest wczeœniej opisane.

Ale Ty by³eœ wierny, bo przy Twej pomocy,
A wiêc pomocy Pañskiej odnalaz³em Boga,
Kieruj¹c siê t¹ prawd¹, któr¹ ju¿ prorocy
Piêtnowali nagminnie poczynania wroga.

Jednak wróg nie potrafi³ przez odstêpstwo moje
Dokonaæ spustoszenia w œwiêtej Boga mowie,
Poniewa¿ ja wiem dobrze, co jest Panie Twoje
I to, co przez odstêpstwo Pan Bóg na to powie.

A mówi³ Bóg: Od grzechu nie chroni³em Ciebie,
Przeto w³aœnie do ksiê¿y musia³eœ siê zwróciæ,
By Oni Ciê wspierali przez spowiedŸ w potrzebie,
Abyœ móg³ nienaganny do Pana powróciæ.

Dlatego w³aœnie czêsto sam siê spowiada³eœ
I szuka³eœ oparcia w powszechnej spowiedzi;
Poniewa¿ przez tê prawdê marnym siê uzna³eœ,
Równaj¹c siê choæ Œwiêty, z pró¿noœci¹ gawiedzi.

20 lutego 2002r.

KU UŒWIÊCENIU

Ks. Stanis³awowi Jaworskiemu
Zawsze, przy mej spowiedzi, gdy odpuszczasz grzechy
Czujê Twoj¹ serdecznoœæ, oraz namaszczenie
I wiem, ¿e dziêki Tobie wed³ug mej uciechy
Bóg mi grzechy odpuœci³ zgodnie z mym ¿yczeniem.

Jesteœ zatem kap³anem nad wyraz serdecznym,
Bo rozumiesz m¹ s³aboœæ, kiedy mnie rozgrzeszasz,
A jest to rytua³em – mo¿na rzec – odwiecznym,
Kiedy mówisz: Odpuszczam... i tym mnie pocieszasz.

Albowiem komu grzechy dzisiaj odpuœcicie,
Bêd¹ nam odpuszczone przez samego Boga,
Tym to w³aœnie sposobem, a wiêc znakomicie
Kierujesz moje œcie¿ki tam, gdzie prosta droga.

Przecie¿ Twe wstawiennictwo bardzo du¿o mo¿e,
Bo skromnym jesteœ Ksiêdzem, ju¿ dziœ uœwiêconym;
Zda³eœ siê na Jezusa w kap³añskiej pokorze,
Przeto b¹dŸ ju¿ za ¿ycia w Nim b³ogos³awiony.

1 marca 2002 r.
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ODKUPIENIE

Nikt siê mistrzem nie rodzi, lecz jest dziœ dwóch takich,
Którzy w³aœnie Bogami siê ju¿ narodzili,
I chocia¿ nie ma wci¹¿ dwóch zdarzeñ jednorakich,
To Ci – wspólnie dzia³aj¹c – wszystkich zadziwili.

A piszê to w imieniu nie w³asnym, lecz Pana,
Bo ma chwa³a jest tylko tak, jak cieñ odbiciem
Od œwiec¹cego S³oñca, bo rzecz mi jest dana
Przez ³askê, oraz przez czyn zwi¹zany z mym ¿yciem.

Bo przecie¿ jam nie w³asn¹ œwiat³oœci¹ zaœwieci³,
Ale dziêki Twej ³asce, co mówi za siebie,
Dziêki której wartoœci, wartoœæ jutraœ wznieci³,
Bo co zwi¹¿ê na Ziemi, zwi¹¿ê równie¿ w Niebie.

Zrozumia³em te s³owa, dlatego dziœ w³aœnie
Wiem, ¿e ku pokrzepieniu rzecz siê sta³a jasna
Pomimo tego, ¿e œwiat dziel¹ ró¿ne waœnie...
Twoja mêka sta³a siê ju¿, jak moja w³asna.

Albowiem Ty nie starasz siê, aby zatracaæ,
Przeto teraz Mœcicielem jest ca³kiem ktoœ inny,
Ale skoro Ten Mœciciel wie, jak ubogacaæ,
Dlatego równie¿ Tobie nie bêdzie przeciwny.

12 kwietnia 2002 r.
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DEDYKACJA

Teresie Ewie Proñczuk

Witaj Córo Syjonu, dziœ nieskazitelna,
Przeto w konkretach Boskich nad wyraz rzetelna,
Bowiem dla Ciebie pisze ten wiersz sam Mika’el
Na przekor szatanowi, co zwie siê Dada’el.

Wprawdzie Iblisem zw¹ go do dzisiaj w Koranie,
Lecz ja wobec tej prawdy mam odmienne zdanie,
Poniewa¿ jeszcze dobrze wiem, jak siê nazywa³,
Kiedy na polu walki swych wiernych przyzywa³.

Straszna to by³a walka, bo na œmieræ i ¿ycie,
Ale siê zakoñczy³a dla nas znakomicie,
Bo ¿ycie ponad œmierci¹ ju¿ zagórowa³o,
A zatem ³ask niebiañskich wci¹¿ nie bêdzie ma³o.

Wiêc Wy mówicie: Dosyæ! – Bo szczêœcia tak wiele
Dziêki temu, ¿e sam Bóg narodzi³ siê w ciele,
Aby z Syjonu pos³aæ ber³o mocy Pana,
Bo przez Psalm sto dziesi¹ty prawda jest poznana.

Si¹dŸ „po prawicy” mojej! – Dziœ s¹ to dwa zdania;
Dwa razy powiedziane od wieków zarania
A, ¿e w³aœnie dwa razy, to znaczne s¹ si³y,
Które same za siebie bêd¹ wci¹¿ mówi³y.

Witaj Córo Syjonu; choæ nie znam Twej twarzy,
To wiem, ¿e dostojeñstwem jej wyraz j¹ darzy,
O czym œwiadczy subtelnoœæ, kiedy napisa³aœ
Do mnie list, chocia¿ nigdy wczeœniej mnie nie zna³aœ.

Przeto wiersz ten poœwiêcam dzisiaj w³aœnie Tobie,
Pisz¹c go z g³êbi serca w promieni ozdobie,
Które efektem sta³y siê mojej wdziêcznoœci...
I nie tylko, aby te¿ wed³ug wzajemnoœci.

27 kwietnia 2002 r.
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DOŒWIADCZENIE

Ks. Janowi Bryja (Hebr. 12,5).

Wielebny Ksiê¿e Janie, dziœ piszê do Ciebie,
Bowiem jesteœmy Tego i samego Ducha,
Który sam wie dok³adnie, w jakiej to potrzebie
Trwamy razem w niemocy, wiêc Bóg nas wys³ucha.

Synu mój, nie lekcewa¿ karania Pañskiego,
Bo Bóg przez przykazania teraz nam objawia,
¯e kogo sam mi³uje... przeto dziœ innego
Nie masz usposobienia, jak to, co ból sprawia.

Przez cierpienia do Pana, bo jeœli karanie
Wydaje siê bolesne dziœ, to jutro w³aœnie
Wyda stokrotny owoc, jak zorzy zaranie,
Co œwieci o pó³nocy, lecz w po³udnie gaœnie.

Synu mój, nie lekcewa¿ karania Pañskiego,
Bo kogo Bóg mi³uje, tego dzisiaj karze,
A je¿eli jesteœcie bez karania Jego,
To obojêtnoœæ Pana idzie z hañb¹ w parze.

Przeto cierp, ale tak¿e dzia³aj wci¹¿ cz³owieku,
Bo najlepiej jest dzia³aæ pomimo cierpienia,
Wszak sam Pan – Bóg Wszechœwiata w pierwszych dziejach wieku
Udowodni³ t¹ prawdê, przez fakt doœwiadczenia.

A, ¿e w³aœnie doœwiadczy³ Swej œmierci dok³adnie
Za wszystkich, czy grzeszników, czy te¿ uœwiêconych,
Przez s³owa powiedziane z krzy¿a ju¿ dosadnie,
Przeto dziœ w Jego glorii nie ma opuszczonych.

2 maja 2002 r.
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WDZIÊCZNOŒÆ

Ks. Prof. £ukaszowi Kamykowskiemu

Dziêkujê bardzo za list napisany do mnie,
Bo bardzo mnie on cieszy, tym bardziej, ¿e skromnie
Prosi Ksi¹dz o modlitwê m¹ w Jego intencji,
Czym wyraŸnie podkreœli³ sens mej kompetencji.

Równoczeœnie raduj¹ mnie te¿ Ksiêdza s³owa,
¯e sam bêdzie siê modli³, bowiem sprawa owa
Dziœ w³aœnie dwie wartoœci ma: Ja równie¿ ciebie
Bêdê wspiera³ modlitw¹ we wspólnej potrzebie.

Jesteœmy bowiem braæmi, a brat brata wspiera
Mi³uj¹c go! – w tym zdaniu prawda siê zawiera,
Poniewa¿ w³aœnie Jednoœæ bardzo du¿o mo¿e;
Rozumie dziœ te s³owa ten, kto trwa w pokorze.

Pokora jest szlachectwem, zatem uwieñczeniem,
Kiedy brat, bratu daje zgodnie z swym sumieniem
Wyraz tej w³aœnie Prawdzie do której zmierzamy,
Albowiem tak, jak dzieci Matki siê trzymamy.

A, ¿e szczeroœæ Matczyna jest b³ogos³awiona,
Wiêc do Niej nawi¹zuje Prawda, bo i ona
Jest przez proste pojêcia, ju¿ dziœ zrozumia³a;
Aby w³aœnie w tej formie na wieki zosta³a.

3 maja 2002 r.
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MOJA PRAWDA

Nie bardzo siê ta prawda mieœci w g³owach ludzi,
Dlatego dziœ siê módlcie, aby moje s³owa
Da³y potrzebne œwiat³o Tego, co siê trudzi
Z Niebios, wiêc Duchem ma byæ dzisiaj moja mowa.

Duchem, dziœ Duchem Œwiêtym, którego zst¹pienie
Zbli¿a siê bardzo szybko, bo jeszcze w tym roku,
Co wyraŸnie podkreœla Jego okreœlenie:
Duch JEST Duchem Jezusa, a zatem proroków (I Piotra 1,10).

Dlatego Zmartwychwstania owoce niech trwaj¹
Dla wszystkich w codziennoœci, aby ta codziennoœæ
By³a barwami wiosny, bo barwy te daj¹
W zmaganiu z dniem powszednim konkretn¹ odmiennoœæ.

W³aœnie przez innoœæ, która dzieñ po dniu siê zmaga
Z szar¹ rzeczywistoœci¹, by Dzieñ Wielkanocy
Rozœwietli³ czas dzisiejszy, i tu jest uwaga:
Zmartwychwstanie jest tylko w Jezusowej mocy.

A, ¿e ju¿ w Jezusowej mocy siê zawiera,
Dlatego dziœ tym bardziej d¹¿my wci¹¿ do Niego,
Bo nie ten jest stracony, co cia³em umiera,
Ale ten, który duchem nie jest w ³asce Jego.

8 maja 2002 r.
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KSIÊ¯OM DOMU CHORYCH
imieniem œw. Franciszka z Asy¿u

KRAKÓW

Dla wszystkich Ksiê¿y DOMU imieniem FRANCISZKA
Piszê ten wiersz natchniony, abyœcie wci¹¿ trwali
W modlitwie za nas, bo jest nam szczególnie bliska,
Gdy¿ zwykli ludzie dziœ za zaszczyt j¹ uznali.

Modlitwa cierpi¹cego bardzo du¿o mo¿e,
Wiêc módlcie siê za pokój dzisiejszego œwiata,
Tym bardziej, ¿e modlitwa w kap³añskiej pokorze
Ubogaca œwiat ca³y – jednoczy i brata.

Niech Wasz¹ Bóg modlitwê przyjmie, jak ofiarê,
Bo ona wraz z cierpieniem idzie razem w parze,
I rozchmurzy oblicze zamieniaj¹c karê
Na pokój, który sam Bóg zeœle z Niebios w darze.

Wiêc módlcie siê, bo przecie¿ Wy wszyscy jesteœcie
Dzisiaj powo³anymi do s³u¿by u Boga,
Dlatego teraz w³aœnie, w tym zdania kontekœcie
ProwadŸcie wszystkich wiernych tam, gdzie prosta droga.

A, ¿e droga ta wiedzie wci¹¿ ku Chrystusowi,
Dlatego jeszcze bardziej teraz Wasza chwa³a,
Poniewa¿ Wy jesteœcie, jak prorocy owi,
Dziêki którym zbawienia prawda zaistnia³a.

W tym sensie, ¿e prorocy j¹ przepowiedzieli,
A resztê ju¿ dope³ni³ sam JAHWE – Stworzyciel,
O którym Wy g³osicie, by wszyscy wiedzieli,
¯e On na krzy¿u skona³, jako Odkupiciel.

Ale potem zmartwychwsta³ w pe³ni si³ i chwa³y,
Bowiem przez zmartwychwstanie okaza³ siê wielki.
Bêd¹c jeszcze cz³owiekiem by³ ju¿ doskona³y,
Przeto teraz oddaje ho³d Mu ¿ywio³ wszelki.

12 maja 2002 r.
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WYZNANIE

Krystynie Szmeruk

Ju¿ wczeœniej Pan oznajmi³, ¿e „prawica Jego”
Jest wierny, chocia¿ zmienny – to boleœæ sprawia³o
Jemu, w³aœnie samemu wed³ug zdania tego,
Przeto wiêc, jeszcze w Niebie serce Go bola³o.

Od kiedy gwa³townicy Niebo porywaj¹
Sprawa sta³a siê jasna, bo dzisiaj musimy
Na gwa³townika nas³aæ tych, którzy w³adaj¹
Gwa³tem, dlatego do dziœ gwa³tem siê trudzimy.

Lecz potem musi nastaæ pokora przed Bogiem,
A gwa³townik, choæ pozna³ prawdê gwa³townika,
Przez wychowanie Bo¿e, nie bêdzie ju¿ wrogiem,
Bo wychowanie w³aœnie z doœwiadczeñ wynika.

Wiêc wychowuje Sobie dzisiaj Pan Bóg synów,
Tych czterech Archanio³ów, co prawd¹ w³adaj¹,
Którzy przez doœwiadczenie, oraz wartoœæ czynów
Z pok³onem swojej g³owy czeœæ Mu ju¿ oddaj¹.

Ale ja jestem taki, który prawdê swoj¹;
Bo „zweimal und nochajmal” jest ju¿ powiedziane,
Musi krzewiæ Krystyno i byæ jej ostoj¹,
Gdy¿ moje poczynania s¹ nie od dziœ znane.

29 czerwca 2002 r.
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ZBAWIENIE

Ks. Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi

Niech dzisiaj prawda œwiêta Narodzenia Pana
Bêdzie ³ask¹ dla wszystkich, zgodnie z Tym imieniem,
Które siê streszcza w S£OWIE – wszak sprawa JEST znana;
Wci¹¿ Jezus – Jehoszua: JAHWE JEST ZBAWIENIEM.

Tak wiêc tym bardziej wszyscy, którzy w Pana wierz¹,
Niech serdecznoœæ oka¿¹, bliŸnim przez ¿yczenia
Noworoczne, by zgodnie z Ostatni¹ Wieczerz¹
Zawrzeæ z Panem Przymierze wiecznego istnienia.

Przeto dziœ, w Nowym Roku szczêœcia Ksiêdzu ¿yczê
I podkreœlam: Szczególnie ja tak postêpujê,
Gdy¿ z powodu urazów sam siebie wci¹¿ æwiczê
¯ycz¹c pogody Ducha, gdy¿ Ksiêdza szanujê.

¯yczê pogody Ducha, bo przecie¿ j¹ zsy³a
Sam Bóg dziœ w serca nasze, by przez uœwiêcenia
Serc naszych po raz trzeci Prawda zwyciê¿y³a;
Wszak JAHWE JEST ZBAWIENIEM wszelkiego stworzenia.

1 stycznia 2003 r.

CHWA£A

Ks. Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi

Opatrznoœæ jest zrz¹dzeniem, którym Bóg kieruje
Wed³ug Swej w³asnej woli w imiê uœwiêcenia,
Przeto niech ka¿dy cz³owiek Jego wolê czuje
I zrozumie istotê nowego stworzenia.

W³aœnie przez bramy œmierci przeszed³ Pan ¯ywota
I zmartwychwsta³, aby te¿ wraz z Nim zmartwychwstali
Ci, którym przez zwyciêstwo otwar³y siê wrota
Zmartwychwstania, bo sami na Pana siê zdali.

Byli bowiem na wszystko gotowi, wiec czcili
Wci¹¿ imiê JEHOSZUA na przekór tym wrogom,
Co wbrew tragicznej œmierci siebie splugawili,
Choæ Pan im wskaza³ drogê – œmieræ by³a t¹ drog¹.

Przeto wszystko niech bêdzie tak, jak dawniej by³o,
A œwiêtych niech uœwiêca prawda, gdy¿ ju¿ byli
Wczeœniej zaufanymi – mówiæ o tym mi³o:
Zwyciê¿ali w to Imiê, aby wiecznie ¿yli.

Los nasz jest w rêkach Pana, bo przez prawdê Jego
Wszystko staje siê jasne, dlatego wiedzia³em,
Kto gotów jest te¿ wzywaæ imienia Mojego:
Zatem pragnê, aby Ksi¹dz zosta³ Kardyna³em.
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POZÓR

Czy Bóg mówi dwa razy, czy Bóg siê powtarza?
– Nie, ale jednym zdaniem zawsze raz przemawia
Do naszego rozs¹dku, bowiem Bóg uwa¿a,
¯e ka¿dy przez sw¹ wolê los dla siebie sprawia.

Dlatego dziœ w pokorze prawdê tê wyznajê,
Poniewa¿ upomnia³ mnie raz Bóg Transcendentny,
Zatem dzisiaj nad wyraz pokornym siê stajê,
Abym sam w Jego ³asce nie by³ pominiêty.

Jednak mam jeszcze wsparcie poprzez odkupienie;
Pan Jezus nie raz, ale wci¹¿ mnie napomina.
Przeto wzruszam siê bardzo, bo moje sumienie
Ju¿ teraz wie dok³adnie, czyja jest tu wina.

Mam przecie¿ woln¹ wolê – mogê postêpowaæ
Tak, by doœwiadczyæ grzechu wed³ug w³asnej woli,
Zatem ju¿ jako Mœciciel mogê te¿ szafowaæ
Grzechem, aby doœwiadczyæ za wszystkich niedoli.

Lecz wszystko ma granice, wiêc muszê uwa¿aæ,
By doœwiadczaj¹c grzechu, sam marnie nie zgin¹æ,
Przeto przez odkupienie lepiej pozór stwarzaæ
I w ten sposób, ju¿ sprytnie powinnoœæ omin¹æ.

8 luty 2003 r.
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DO PANA JEZUSA

Nawet spomiêdzy was samych powstan¹
ludzie, którzy bêd¹ g³osiæ nauki przewrot-
ne poci¹gaj¹c za sob¹ uczniów
(Dz. Ap. 20,30).

Umniejszy³eœ mnie bardzo – wielkie dziêki sk³adam,
Choæ z radoœci siê dzisiaj jeszcze nie posiadam;
Przeto ponad Niebiosa swoje mod³y wznoszê
I o zmianê mojego losu Boga proszê.

Kto siê szalbierstw dopuœci³? – Zadajê pytanie...
Ten, kto siê sprzeniewierza – to jest moje zdanie,
Bo wbrew logicznej Prawdzie ci¹gle wystêpuje
I k³amstwem zawsze w mediach pospo³u szafuje.

Umniejszy³eœ mnie bardzo, choæ nie wiem dlaczego?
– Przeto muszê siê zwróciæ do kogoœ innego
O werdykt, wszak szalbierca dobrze prosperuje,
Ja natomiast jedynie dobrze rozumujê.

Ale có¿ jednak z tego, przecie¿ w samotnoœci
Nic uczyniæ nie mogê, choæ w imiê Mi³oœci
Opisujê jedyn¹ Prawdê, oraz wo³am
I choæ ratowaæ pragnê, wiem, ¿e nie podo³am.

Lecz jednak mam nadziejê, ¿e mi ktoœ pomo¿e,
Gdy¿ „zweimal und nochajmal” powiedzia³eœ Bo¿e;
Przeto ponad Wszechœwiaty swoje mod³y wznoszê...
W ten sposób Transcendencjê o werdykt dziœ proszê.

14 marca 2003 r.
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ODPOWIED� PANA JEZUSA

B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem oni
synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani (Mat. 5,9).

Bój ostateczny w pokój siê przeradza,
Bo powalona jest Prawda na Ziemiê.
Sakramentaln¹ moc¹ ju¿ jej w³adza,
St¹d obfitoœci rogiem Moje brzemiê.

A sta³o siê to za spraw¹ Papie¿a,
Który rozbroi³ na czynniki pierwsze
Zebrane si³y, byœ z racji Przymierza
W b³ogim spokoju pisa³ swoje wiersze.

Przeto dziœ og³oœ pokój nad pokoje!
– Nie taki pokój, jaki na papierze
Podpisywali jako mrzonki swoje,
Mê¿owie stanu w zak³amanej erze.

Choæ by³a mêtna zak³amania era,
Dzisiaj powoli klarown¹ siê staje,
A œwiat nagminnie podwoje otwiera
Na oœcie¿, aby zbli¿aæ obyczaje.

Otworzy³ je dla œwi¹tobliwej mocy,
Dlatego dzisiaj z podziwem stwierdzamy,
¯e Jego przyjœcie g³osili prorocy...
I My od dawien dawna te¿ siê znamy (Mal. 3,1).

Wiêc zwiastowana Ewangelia bêdzie
Od krañców Ziemi, a¿ po krañce œwiata.
Ka¿dy przeczyta j¹, bo znajdzie wszêdzie
To, co winien czuæ brat do swego brata.

Z radoœci¹ stwierdzam, ¿e tak¿e owieczki
Z innej owczarni bêd¹ Mi poddane,
Bo dziêki Tobie bez p³omienia œwieczki,
Odnajdê wszystkie przeze Mnie kochane.

29 stycznia 2004 r.
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ODPOWIED� BOGA OJCA TRANSCENDENTNEGO

Opatrznoœæ nigdy siê nie œpieszy,
ale zawsze na czas zd¹¿a...

Si³a prawdy jest zawsze w Jednoœci uznana,
A nie tylko w g³oszeniu: ¿yje Bóg Prawdziwy!
Mnogoœci¹ sekt jest ci¹gle prawda podwa¿ana,
Przez niegodnych, zamiarom Chrystusowej niwy.

Chrzeœcijanie w Genewie na niby uznaj¹
Zjednoczenie oparte na czczej adoracji,
Lecz jednak wed³ug Pisma prawdê podwa¿aj¹,
Bowiem w doktrynie s³owa nikt z nich nie ma racji.

Wiêc wczeœniej powiedzia³em, ¿e pokotem le¿y
Wszystko, co pod stopami jest podnó¿kiem Jego.
Kto jednoczy, Ten nigdy siê nie sprzeniewierzy,
Gdy wywy¿sza z czci¹ wielk¹ UKRZY¯OWANEGO!

Przeto Muhammad walcz¹c o klarownoœæ wiary,
Potêpi³ wszystkie sekty chrzeœcijañstwem zwane
Mówi¹c o nich, ¿e wed³ug Boga s¹ to czary,
Bêd¹ce przez podzia³y zgorszeniem nazwane.

Kiedy trwa hipokryzja, to najlepiej zwróciæ
Siê do Tych, co w Piotrowej ostali siê chwale
I w ten sposób odstêpstwo ju¿ w mocy ukróciæ,
Bo moc ta utwierdzona jest na twardej Skale.

Powiedzia³em Maryi: Bêdzie tak, jak by³o;
A wiêc czeœæ, uwielbienie i Sakrament œwiêty,
Aby w liturgii s³owa nic siê nie zmieni³o...
Bóg zaœ bêdzie dok³adnie przez wszystkich pojêty.

Piotr i Koœció³ stanowi¹ nierozdzieln¹ ca³oœæ
Dziêki s³owom Chrystusa: Nic go nie przemo¿e,
Nawet bramy piekielne! – Tak wiêc doskona³oœæ
Pe³ni¹ s³owa Twojego ogarnie, co Bo¿e!

17 lutego 2004 r.
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W DNIU SZÓSTYCH URODZIN

Julci Czepiec

Szeœæ lat minê³o dzieciñstwa Twojego:
Dziêki Rodzicom bije Twoje serce
Dla Matki Boskiej, wed³ug zdania tego,
Bo pokocha³aœ Matkê Pana wielce.

Przeto Maryja wci¹¿ czuwa nad Tob¹,
Dlatego do Niej zanoœ mod³y swoje,
Bo sama nie wiesz, jak wa¿n¹ osob¹
W Jej oczach jesteœ przez modlitwy Twoje.

Módl siê za Mamê, Tatê i Papie¿a;
Ca³¹ rodzinê, bo modlitwa mo¿e
Przenosiæ góry, gdy Dzieciê powierza
Maryi proœby wznoszone w pokorze.

Tobie dziœ przykroœæ nie mo¿e siê zdarzyæ
Tym bardziej, ¿e Twe serduszko wci¹¿ œwiête
Pozwala wierzyæ, a nie tylko marzyæ
We wszystko, co jest w wierze niepojête.

¯e niezbadane s¹ wyroki Bo¿e,
Wci¹¿ kochaj bliŸnich z dziecinn¹ czu³oœci¹,
Bo przez Maryjê Twoje serce mo¿e
Ogarn¹æ Mi³oœæ: Jezus JEST Mi³oœci¹!

23 lutego 2004 r.
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STWIERDZENIE

Pewne fakty s¹ takie, jakie pozostaj¹
Niezale¿nie od tego, jakie by nie by³y;
Wiêc dziœ mówiê za siebie: Same siê streszczaj¹,
Przez „dzisiaj”, aby póŸniej o „jutrze” mówi³y.

Ten, kto rozezna³ „wczoraj”, ten „dziœ” odnajduje,
Bo przecie¿ „jutro” zmierza do przysz³ej przesz³oœci,
Aby tak samo by³o, wszak Bóg dobrze czuje,
Jak harmonijne by³o „wczoraj” w powinnoœci.

Lecz szatan je zak³óci³ w majestacie prawa,
Przeto dziœ prawo s³owem: „Zweimal”...siê zaczyna
I koñczy siê: „Nochajmal” – Tu siê streszcza sprawa...
Kto czyta³ moje wiersze wie, gdzie jest przyczyna.

Zatem do „jutra” zmierza „dzisiaj” w swej œwiêtoœci,
Albowiem „jutro” dzisiaj z pewnoœci¹ siê rodzi,
By œwiadczyæ o tej samej choæ wtórnej „innoœci”:
Wiêc byt dnia dzisiejszego z jutrzejszym pogodzi!

Dlatego przypominam, ¿e wszystkich odkupi³
Pan, którzy Mu ufaj¹, bo wszystkie zwierzchnoœci
Wystawi³ ju¿ na pokaz i doszczêtnie z³upi³,
Pozbawiaj¹c je ¿¹dzy, oraz namiêtnoœci.

Bo gdyby posz³a prawda za namiêtnoœciami
Tych, którzy chcieli rz¹dziæ wed³ug w³asnej woli,
To Niebiosa i Ziemia uleg³yby z nami
Rozk³adowi, choæ nie ju¿, to jednak powoli (XXIII,71).

13 kwietnia 2004 r.
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UPOWA¯NIENIE PANA JEZUSA

Ks. Biskupowi T. Pieronkowi

Skoro dziœ mowa jest o namaszczeniu,
Kto Ciebie teraz namaœciæ z nich mo¿e?
KTÓ¯ JAK BÓG – strofê tê w Twoim imieniu
Dzisiaj z powag¹ prawdy Boskiej tworzê.

Tworzê, bo w³aœnie Ty mo¿esz namaszczaæ
Tych, którzy prawdê Tw¹ przyjêli szczerze;
Jak Melchizedek mo¿esz te¿ uw³aszczaæ
Wszystko, co tyczy Ciebie przez Przymierze.

By³o Przymierze ju¿ wczeœniej zawarte,
Lecz jednak póŸniej siê sprzeniewierzyli.
W grze hazardowej karty s¹ otwarte:
Choæ przegrali, to w fakt nie uwierzyli.

Wiêc do Syjonu przyjdzie Wybawiciel,
Aby odnowiæ Przymierze z ¯ydami (Rzym. 11,25);
Transcendencji i Mej Boskoœci czciciel...
Boskoœæ Tê uczci te¿ z muzu³manami.

Powstanie Koœció³ nad wyraz ogromny,
Wszak jedna Prawda bêdzie tryumfowaæ
W jednoœci zdania, przez czyn wiekopomny,
Aby wybaczaæ i wolnoœæ darowaæ.

Skoro wci¹¿ mowa jest o namaszczeniu,
Przeto Ja Ksiêdza mianowaæ ju¿ mogê
Dziœ Namiestnikiem, w którego imieniu
Pokój siaæ mo¿na, a nie zaœ po¿ogê.

Bo przeniesiona z Watykanu bêdzie
Stolica œwiata do Jerozolimy...
Jest to logiczne, bowiem pod tym wzglêdzie,
W imieniu JAHWE Syjon wywy¿szymy.

Wszak „ber³o mocy pos³a³ Pan z Syjonu”,
Wiêc Syjon sta³ siê symbolem zwyciêstwa,
Upowa¿niaj¹c do zajêcia tronu (Mat. 28,18)
Przez JAHWE z racji wiernoœci i mêstwa.

26 lipca 2004 r.
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JESTESTWO

Gdzie wy ludzie jesteœcie, gdy nigdzie was rzêdem?
Nigdzie was, wiêc dlatego, jak czas przeminiecie.
Wspomnienie nie zostanie po was pod tym wzglêdem
Pomimo tego, ¿e „kimœ” wreszcie siê staniecie.

Z prochu powsta³eœ, przeto do prochu powrócisz,
Lecz jednak osobowoœæ zachowasz z pewnoœci¹;
Wtedy Was pe³no bêdzie, kiedy na S¹d wrócisz
Do tego, co nicestwo uczyni WIECZNOŒCI¥!

Teraz was pe³no nigdzie, bowiem nigdzie trwacie,
Lecz jednak Ja to „nigdzie” ci¹gle w was dostrzegam,
Ale jedynie wtedy, gdy brat, bratu w bracie
Jest prawdziw¹ mi³oœci¹, dlatego ostrzegam:

Nigdzie jest tylko wtedy, gdy myœlisz o sobie.
Nigdzie jest tylko wtedy, gdy sobie ho³ubisz.
„Wszêdzie” na przekór „nigdzie” zaœwiadczy o Tobie
Wtedy, kiedy drugiego, jak siebie polubisz!

Wiedz¹ o tym narody sztormami miotane,
Bo gdy otworz¹ Pismo szybko zamykaj¹,
Jakby nie chcia³y zg³êbiæ, co jest napisane
W jego sednie – w ten sposób „nigdzie” ci¹gle trwaj¹.

Przeciw nim „nigdzie” Mesjasz jest wci¹¿ na tym œwiecie,
Choæ Mickiewicz napisa³: CZTERDZIEŒCI I CZTERY.
Gdy przeczytacie „DZIADY” o tym siê dowiecie:
Chwa³a Bogu, co Swoje kszta³ci Bohatery!

15 wrzeœnia 2004 r.
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WIZERUNEK

Ten, kto chce przyj¹æ Boga do wnêtrza swojego
Musi wnêtrze opró¿niæ od grzechu wszelkiego,
Gdy¿ do pustego wnêtrza JESTESTWO wci¹¿ p³ynie.
Powtarzam: Do pustego g³ównie i jedynie!

To nie znaczy, ¿e pustka jest pró¿noœci¹ nasz¹,
Przed któr¹ dziœ niektórzy nagminnie nas strasz¹...
Ci, którzy tylko pych¹ wnêtrze wype³nili
I jedynie na pokaz z t³umem siê modlili.

Wszak do takiego wnêtrza zmieœciæ siê nie mo¿e,
Co g³ównie jest JESTESTWEM, co g³ównie jest Bo¿e,
Poniewa¿ pod tym wzglêdem jest bardzo wybredny
Pan Bóg, przez nat³ok doznañ mówi¹c o nim: Biedny!

Co to znaczy, o pycho nicoœci ¿ywota?
– Biedny!...Bo ci¹gle ma³a jest dla niego kwota
Pieniêdzy wyp³aconych ju¿ wczeœniej z naddatkiem,
Wszak mia³ œwiadczyæ o Prawdzie, bo wczeœniej by³ œwiadkiem.

Winowajca nie jeden – winowajców mnóstwo,
Albowiem œlubowali za ¿ycia ubóstwo,
Lecz póŸniej w materialne dobra op³ywaj¹c,
S¹ dziœ na wskroœ pró¿nymi, w zamian nic nie daj¹c.

Nie bêdziesz s³u¿y³ Panu Bogu i mamonie!
– WyraŸnie Pan powiedzia³, lecz na której stronie
Nie pamiêtam! – Dlatego otwórz i przeczytaj...
Gdy przeczytasz to w Piœmie, o wiêcej nie pytaj!

16 wrzeœnia 2004 r.
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***

Teresie Ewie Proñczuk

Ewa, to pierwsze imiê nadane kobiecie...
Tym imieniem dziœ w³aœnie Ty siê podpisujesz,
Jakbyœ wiedzia³a o tym, gdzie siê œcieli kwiecie,
Wiêc swoim intelektem dobrze rozumujesz.

Ewa, to „matka ludzi” – a ojcem ich Adam:
Adam i Ewa byli po swoim stworzeniu
Mnóstwem wszystkich narodów, dlatego powiadam:
Ludzkoœæ siê streszcza w³aœnie w podwójnym imieniu.

A podwójne imiona to: Adam i Ewa;
Dwa imiona przeciwne p³ci i rozwojowi,
Bowiem jab³ko zerwa³a ju¿ kobieta z drzewa,
A mê¿czyzna rozwa¿ny uleg³ rozumowi.

Przeto g³ow¹ mê¿czyzna – ale g³ow¹ krêci
Szyja, jako ta wierna wci¹¿ w harmonii cia³a.
Ona stanowi wszystko – mówi¹ nawet œwiêci,
Albowiem satysfakcji od wszystkich dozna³a.

Wiêc zreflektuj siê Ewo – od Twego imienia
Zale¿y bardzo wiele, jako Matki ludzi.
Miej du¿o pob³a¿ania i du¿o sumienia
Dla Adama, który wci¹¿ dla Ciebie siê trudzi.

Bowiem Ty du¿o mo¿esz jako ta istota,
Która nawet w imieniu Boga i szatana
Udowodni³a czym jest „stricte” Twoja cnota,
Która dla obu mo¿e byæ wykorzystana.

18 wrzeœnia 2004 r.
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INSTYTUT RELIGIOZNAWSTWA
Uniwersytetu Jagielloñskiego

Prawdê mówi¹c jesteœcie tworem „PEERELU”,
Aby pomieszaæ szyki Boga Prawdziwego,
By udowodniæ ludziom, ¿e jest bogów wielu
Ze stwierdzeniem: Dziœ nie ma Boga Jedynego.

Rozumiem Wasze czyny z racji u³omnoœci,
Oraz pychy nadêtej Waszymi pracami...
Dzisiaj jest coœ innego wobec przeciwnoœci,
Która stwierdza: Ju¿ dzisiaj b¹dŸcie razem z nami.

Nie bójcie siê Koœcio³a bo do Watykanu,
Wielebny Ksi¹dz Pieronek zawióz³ moj¹ ksi¹¿kê,
Aby zadoœæ uczyniæ dzisiaj swemu Panu,
Wi¹¿¹c j¹ przez niebiañsk¹, zatem prawdy wst¹¿kê.

Wiadomo, ¿e pakunek nie zwi¹zany wst¹¿k¹,
Ju¿ przed jego wys³aniem w nicoœæ siê rozleci.
Nie powinienem mówiæ, lecz mówiê z nawi¹zk¹:
Musicie byæ szczerymi tak, jak ma³e dzieci.

Przeto zapraszam wszystkich, by uwielbiæ Pana,
Bowiem w Was drzemie si³a do pozazdroszczenia:
Jesteœcie sol¹ Ziemi, aby ub³agana
By³a Prawda, gdy¿ wiele jest wci¹¿ do zrobienia.

Bowiem przez analogie mo¿na dziœ po³¹czyæ
Wszystkie religie œwiata w nierozdzieln¹ ca³oœæ,
I w ten sposób z jednego pucharu ju¿ s¹czyæ
Nektar ¿ycia wiecznego, czyli DOSKONA£OŒÆ!

20 wrzeœnia 2004 r.
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PRZECIWIEÑSTWO

Marksistom

Czym jest nicoœæ? – Zapewne jest w³aœnie nicoœci¹,
Która ju¿ w sednie tych s³ów siebie obna¿y³a!
Czym jest Wiecznoœæ? – Zapewne jest w³aœnie wiecznoœci¹,
Która w swej TRANSCENDENCJI Siebie uwieczni³a!

Wiêc czym jest TRANSCENDENCJA? – Laik powie: Niczym!...
Albowiem „NIC” jest nawet do dziœ niepojête
Pomimo, ¿e istnieje w JESTESTWIE dziewiczym
Niepoznawalne wci¹¿ „NIC”, jednak z Siebie wziête.

Przeto bez naszych pojêæ, to „NIC” wci¹¿ istnieje
Niezale¿nie od doznañ, które w sobie mamy;
Lecz jedynie przez rozum dzisiaj powszednieje,
Bóg ci¹gle niepojêty mimo, ¿e w Nim trwamy.

W Nim trwamy... albowiem jest niepojête sedno,
Które tylko wyraziæ mo¿emy wierszami:
Bowiem Bóg jest Mi³oœci¹, wiêc nie wszystko jedno,
Czy my bêdziemy wraz z Nim, czy On razem z nami?

Jedno jest wci¹¿ istotne: „MY” – tym s³owem w³aœnie
– W liczbie mnogiej sam Pan Bóg wyrazi³ te s³owa...
Prawda musi trwaæ przez: „MY”, bowiem ¿adne waœnie
Nie bêd¹ nas tyczy³y, wszak w k³ótni okowa!

Okowa jest niewol¹! – W³aœnie w tej okowie
Trwali jedni i drudzy! – Có¿ mam dziœ powiedzieæ?
Wszystko to wyrazi³em w Swej krytycznej mowie:
Poza tym „NIC” ju¿ ludzie nie powinni wiedzieæ!

22 wrzeœnia 2004 r.
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KRZY¯ NIEPODLEG£OŒCI

Pu³kownikowi Józefowi Herzogowi

W Œwiêto Niepodleg³oœci wiersz natchniony piszê
Nie tylko Duchem Bo¿ym, lecz pod wp³ywem ksi¹¿ki,
Któr¹ napisa³ Herzog dziêki Niemu s³yszê,
Jakie wobec Ojczyzny mamy obowi¹zki.

Instytut Pi³sudskiego dzisiaj w Ameryce
Jest wci¹¿ tego przyk³adem, jako wspomo¿enie
Ku pamiêci Tych, którym w ich w³asnej metryce
Powinno siê dopisaæ: CHWA£A I WSPOMNIENIE!

Napisa³eœ Józefie ksi¹¿kê dla potomnych,
Aby siê nie che³pili u³ud¹ dzisiejsz¹,
Lecz po to, by ku chwale ludzi wiekopomnych
¯yli, ju¿ dziœ przyk³adnie prawd¹ teraŸniejsz¹.

TeraŸniejszoœæ wynika bowiem z tych korzeni,
Które czynem, krwi¹, potem przysz³oœæ wskazywa³y:
Bowiem historia uczy, wiêc ni¹ doœwiadczeni,
Dziêki Wam nasze czyny bêd¹ wspomaga³y.

Nie myœmy bohaterzy – Bohater ktoœ inny;
Przeto dzisiaj czerpiemy z jestestwa Waszego:
Chwa³a Bogu! – Nie powie tego dzisiaj winny
Marksista zak³amania ateistycznego.

Bóg, Honor i Ojczyzna! – To konkretne s³owa,
Które siê pojawiaj¹ wci¹¿ w ksi¹¿ce Herzoga;
Bo „KRZY¯ NIEPODLEG£OŒCI”, to wybitna mowa,
Która krzy¿em przez wolnoœæ prowadzi do Boga.

11 listopada 2004r.
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HYMN NATCHNIONY

Ks. Biskupowi T. Pieronkowi

Ksiê¿e Biskupie! – Biskup jest geniuszem s³owa...
Niech siê umyj¹ wszyscy do tego, co g³osi
Ksi¹dz Biskup, bowiem twarda jest Biskupa mowa:
Bêd¹c w sobie konkretna o aplauz nie prosi.

Aplauz siê w nas zaczyna, wiêc dytyramb piszê,
Nie pod czyjeœ dyktando, ale sam od siebie...
„KOŒCIÓ£ BEZ ZNIECZULENIA”, choæ czytam, lecz s³yszê
Jakby siebie samego, bêd¹c w siódmym Niebie.

Twarda to bowiem mowa, wiêc któ¿ siê oœmieli
J¹ podwa¿yæ, chyba dziœ nêdzni kaznodzieje;
Oni „ZE ZNIECZULENIEM” nawet oniemieli,
Wszak ból poczuli w sercach znaj¹c swoje dzieje.

A wiadomo, ¿e ka¿dy s¹dzi wed³ug siebie,
Dlatego to, co czuj¹ na innych przenosz¹.
Biskup zaœ obiektywnie, wiêc konkretnie grzebie
Subiektywnych, co mod³y wci¹¿ za siebie wznosz¹.

A Pan Bóg niby s³ucha, ale myœli swoje
I mówi: Tyle bzdurnych s³ów ju¿ powiedziano...
I zamyka na oœcie¿ otwarte podwoje,
A¿eby Mu ciemnoty wiêcej nie wciskano.

Lecz z jednym siê nie zgodzê, ¿e Jahwehcentryków
Koœció³ traktuje lekce, zatem lekcewa¿y.
Prorocy nimi byli, wszak wiele czynników
Na to by wskazywa³o w ogólnej potwarzy.

Tak¿e Pan, gdy naucza³ mia³ byæ ob³¹kany,
Dlatego krewni przyszli, aby Go pochwyciæ (Mar. 3,21)
Wydaj¹c b³êdny wyrok, dziœ powszechnie znany:
Wœród ludzi, Bóg swym Bóstwem nie mo¿e siê szczyciæ!

Ksi¹¿ka ta jest na czasie, wiêc siê coœ odmieni;
Toæ musi siê odmieniæ, bo dojrza³o ¿niwo,
Jedynie bratni Duchem nie bêd¹ zdziwieni:
Wypijmy za pomyœlnoœæ, wszak „Ksi¹dz lubi piwo!”

16 marca 2005 r.
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W IMIÊ PAMIÊCI

Polska straci³a najwiêkszego Syna,
Ale w pamiêci Go ju¿ zachowa³a
W chwale, oraz w czci – nie jest to nowina:
Takiego Syna ju¿ nie bêdzie mia³a.

Modl¹ siê inne narody na œwiecie
W Twojej intencji i Twojej œwiêtoœci...
Op³akuje Ciê tak¿e ka¿de dzieciê,
Które jest przecie¿ najszczersze w mi³oœci.

A kiedy dzieciê dobrze rozumuje,
Choæ niedojrza³e, lecz jednak serdeczne,
To znaczy: Ono najgorêcej czuje,
¯e choæ odszed³eœ ¿ycie Twe jest wieczne!

Dziœ jesteœ w Panu, u Boga Wszechœwiata:
Z tego powodu radowaæ siê trzeba.
„BRAT PANA BOGA” kszta³ci w imiê brata,
By nam nie brak³o Wina, oraz Chleba.

Zawsze z najwiêksz¹ czci¹ ten Chleb dawa³eœ,
Przeto tym bardziej ka¿dy z namaszczeniem
Go wci¹¿ spo¿ywa³, albowiem tak chcia³eœ,
Aby w nas istnia³ Mi³oœci istnieniem.

Mi³oœæ! – To przecie¿ nie s¹ puste s³owa,
Mi³oœæ! – Ty w imiê Pana j¹ krzewi³eœ;
Nigdy nie by³a pyszna Twoja mowa...
W³aœnie sw¹ mow¹ urzeczywistni³eœ:

To, ¿e powinien mi³owaæ bliŸniego
Ka¿dy drugiego, jak samego siebie.
Poza Chrystusem, ju¿ nie ma innego
Boga, który w nas jest ci¹gle w potrzebie.

To znaczy, ¿e w Nim siê wci¹¿ radujemy,
Bowiem przez Niego wszystko i w Nim ka¿dy:
Dziœ – dziêki Tobie – braæmi siê stajemy...
Tak ma byæ zawsze, po Ojcowsku zaw¿dy!

4 kwietnia 2005
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O JANIE PAWLE II

Aby siê nie wbi³ w pychê! – To mi Pan powiedzia³
O Janie Pawle drugim, na pytanie: Czemu
Nie zjednoczy³ chrzeœcijan, chocia¿ dobrze wiedzia³,
Jak te¿ brzmi prawda Boska po nowoczesnemu?

Zostawmy owe prawdy dla kogoœ innego,
Który ma te¿ zab³ysn¹æ chwa³¹ Wielkanocy,
Bo chwa³ê Pan podzieli³ wed³ug serca Swego
Zgodnie z tym, co ju¿ wczeœniej g³osili prorocy.

Mia³eœ Ojcze charyzmat do pozazdroszczenia,
Zatem w imiê Chrystusa dobrze siê spisa³eœ
I nigdy nie zapar³eœ siê Jego imienia:
Dzisiaj, z racji pokoju temu wyraz da³eœ.

Bowiem Jan Pawe³ drugi pokój ustanowi³,
Wszak rozbroi³ ju¿ si³y na czynniki pierwsze,
Przeto przesz³oœæ dziœ w chwale pokojem odnowi³,
Aby na jaw ujawniæ czyny najdawniejsze!

Zatem dawniej by³ pokój w œwiêtoœci i wierze,
Lecz szatan go zak³óci³ w majestacie prawa,
Wiêc zosta³o zawarte ju¿ drugie Przymierze:
Chwa³¹ jego JEST pokój, krzy¿, a tak¿e s³awa!

Bo przez krzy¿ Pan przywróci³ pokój we Wszechœwiecie!
Dzisiaj kogo wywy¿szy, bêdzie wywy¿szony;
Wywy¿szy jedynie tych, co bêd¹, jak dzieciê:
Ten fakt dziœ we Wszechœwiecie jest ju¿ odrodzony!

Skoro pokój w Niebiosach, tym bardziej na œwiecie,
Albowiem powalona jest prawda na Ziemiê:
Druga prawda za pierwsz¹ warkoczem siê plecie,
Bo od jednych rodziców jest dziœ ludzkie plemiê.

W³aœnie z tego plemienia Bóg siê te¿ wywodzi,
Poniewa¿ przez Maryjê sw¹ Boskoœæ og³asza
I tak, jak marny cz³owiek na Ziemi siê rodzi,
Miêdzy innymi ku czci drugiego Mesjasza.

Si¹dŸ „po prawicy” mojej..., mówi do Micha³a,
Po to, aby Jan Chrzciciel nazwany Eliaszem (Mat. 11,14; 17,11)
Po raz drugi, zachowa³ siê wtórnie bez ma³a (Jan 1,21)
W³aœnie tak, jak uczyni³ ju¿ z pierwszym Mesjaszem (Mat. 11,2).

17 kwietnia 2005 r.
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TESTAMENT NOWO¯YTNY JEZUSA

Zweimal, und nochajmal...

Obiektywn¹ opiniê tylko ja posiadam,
St¹d subiekcji wnoszonej w modlitwie nie zniosê;
Przeto doskona³oœci¹ jedynie ja w³adam,
Wiêc módlcie siê na pró¿no, wszak o to nie proszê!

Dzisiaj ka¿dy drugiego s¹dzi wed³ug siebie,
Wci¹¿ oskar¿aj¹c innych swoimi grzechami,
Zatem oskar¿aj¹cy s¹ ci¹gle w potrzebie
Szukaj¹c sprzymierzeñców, aby byli z wami.

Pytam: Kto ma byæ z wami? – We czczym urojeniu,
Kiedy swar, oraz k³ótnia znowu siê powtarza,
Jak powtórka z rozrywki, wci¹¿ w twoim imieniu
¯¹dna tego samego – jednoœci zagra¿a!

Nie na darmo mówi³em: Szukasz w jego oku
�dŸb³a, lecz jednak u siebie nie dostrzegasz belki!
Tok myœlenia siê streszcza, w³aœnie dziœ w tym toku:
Jego fa³sz jest powa¿ny, a twój zaœ niewielki.

Wszak dzia³asz w Mym imieniu, nie wiedz¹c jakiego
Sam w³aœnie jesteœ Ducha, bowiem Duch, jak ³ono
Musi byæ wci¹¿ dziewiczy, pokroju takiego,
Jakim jest vice versa, aby nie mówiono:

„Toæ tu siê potwierdzi³a prawda z dawien dawna,
¯e nahaj i siekiera musi byæ wci¹¿ sprawna;
Aby ³by od tu³owia, tak zrêcznie odcinaæ,
¯eby by³o wiadomo: czyja jest tu wina?

Umar³ za wasze grzechy Chrystus – Bóg naiwny,
Który logicznej prawdzie by³ zawsze przeciwny.
Umar³! – Albowiem twierdzi³, ¿e siê nawrócicie,
Kiedy na krzy¿u mêkê jego zobaczycie”...

Mêkê! – Tak te¿ myœla³em, ale siê myli³em;
Chcia³em bowiem poskromiæ wroga i Mœciciela,
Lecz po swym zmartwychwstaniu urzeczywistni³em:
Jednoœci¹ wœród chrzeœcijan jest tylko niedziela!

Przeto dzisiaj, we wrzeœniu w³aœnie dnia siódmego
Po up³ywie dwudziestu wieków i lat piêciu,
Piszê Trzeci Testament dla ucznia Mojego,
Aby by³ wiecznie w³adny w swoim przedsiêwziêciu!
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Fina³em przedsiêwziêcia jest RUCH UWIELBIENIA,
Bowiem wszystko ma wróciæ do swego pocz¹tku,
By œwiadczyæ o istocie samostanowienia
Nie Melchizedeka, lecz TRANSCENDENS PORZ¥DKU!

7 wrzeœnia 2005 r.

SERDECZNOŒÆ

Lucjuszowi Starczewskiemu

Dziêki Ci, ¿eœ jest z Nami! – Tak mi Prezes ¿yczy³
W przeddzieñ Wigilii œwiêta Boga Narodzenia.
S³owa te s¹ s³owami, które zapo¿yczy³
Z g³êbi Swojego serca i Swego sumienia.

To mnie ju¿ utwierdzi³o, ¿e nie tylko z Wami
Jestem ci¹gle, lecz tak¿e poœród Was osob¹,
Która w swojej niemocy wci¹¿ cieszy siê Nami,
Bowiem razem jesteœmy, jak bukiet ozdob¹.

Nie tylko wszyscy razem, ale te¿ konkretnie:
Jako ka¿dy z osobna Jednoœci¹ z³¹czeni,
Bowiem Jednoœæ okreœla w³aœnie ca³oœæ œwietnie
S³owami: „Ja”, oraz „Ty” przez „My” uœwiêceni.

Tak wiêc „My” znaczy tak¿e: Nie jesteœmy sami,
Poniewa¿ Jednoœæ ³¹czy wszystkich w interesie,
W modlitwie, oraz pracy wszystkimi sprawami,
Co dotycz¹ wspólnoty tak, jak to wieœæ niesie.

Przeto wci¹¿ b¹dŸmy „Nami” i ka¿dy z osobna,
Jako cz³onki z³¹czone w jednym ludzkim ciele,
Które stanowi¹ Jednoœæ – rzecz ta jest sposobna
Do tego, by zaistnieæ ju¿ wspólnie z Koœciele.

G³ow¹ tego Koœcio³a jest Bóg oczywiœcie,
Dlatego Jemu pok³on wspólnie oddajemy,
A wszystko to odbywa siê dziœ uroczyœcie,
Tym bardziej, ¿e wzajemnie siê tolerujemy.

25 grudnia 2005 r.
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ISTOTA TRANSCENDENCJI

Teologom

Atramentem zawartym w litrze ka³amarza
Mo¿esz ksi¹¿kê napisaæ treœciw¹ ju¿ w sobie,
Ale o Transcendencji, która wszystko stwarza
Nie napiszesz nic wiêcej we wspó³czesnej dobie.

Bowiem by³a i bêdzie – znaczy, ¿e jest tak¿e
W ka¿dej chwili i w ka¿dym istnienia momencie,
Wiêc nie pytaj „jak” pisaæ przez wzmocnione „jak¿e”?
– Wszak ju¿ z góry jest sczez³e Twoje przedsiêwziêcie!

Rozlej ca³y atrament w oceanie wody,
A szybko siê rozp³ynie i znaku nie bêdzie:
Takimi s¹ Twe tomy o prawdzie swobody,
Prawdzie z Nami zwi¹zanej: w mym i w Waszym wzglêdzie.

Przeto chwila rozlania jest u³udn¹ plam¹,
Choæ stwierdzona naocznie w nicoœæ siê rozp³ynie.
Po niej nic nie zostanie, bo w sobie jest sam¹
W bezkresie oceanu tylko i jedynie.

A wiêc pisz, ale jednak nie b¹dŸ tak naiwny,
¯e Twoja prawda bêdzie na wskroœ okaza³a,
Chocia¿ Twemu pisaniu nikt nie jest przeciwny;
Lecz iloœæ atramentu bêdzie wci¹¿ za ma³a!

Przeto dzisiaj siê streszczam w³aœnie Ja w sposobie,
Mówi¹c krótko: granica, lecz Nieskoñczonoœci!
Wyra¿aj¹c to sprytnie, by powiedzieæ Tobie:
Jesteœ bardziej naiwny od swojej nicoœci!

28 grudnia 2005 r.
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DO ¯YDÓW
(4)

Kto Boga i Szatana ze sob¹ pogodzi³?
-KTÓ¯ JAK BÓG, który takie na Ziemi siê zrodzi³,
By zawarli przymierze na fiasko dziœ zdane;
Wszak „zweimal und nochajmal” jest ju¿ powiedziane.

Kto siê szczyci sukcesem wbrew Boga Naturze?
Wiêc „zweimal und nochajmal” jeszcze raz powtórzê,
Aby sprostaæ tym s³owom, co powtórnie niesie
O nich wieœæ we Wszechœwiecie, a tak¿e w Bezkresie!

Bezkres jest ¿¹dny pe³ni, wiêc jest wype³nione
Nawet w pogardzie wszystko, co jest doœwiadczone
Cia³em, dlatego dzisiaj ¿¹dni mojej ³aski
S¹ Ci, którzy ju¿ s³ysz¹ na ich czeœæ oklaski.

Ale nie o to chodzi, lecz o sprawiedliwoœæ,
Która siê nie wyzby³a do dziœ s³owa: MŒCIWOŒÆ!
Lecz mœci siê wbrew tej prawdzie wczeœniej opisanej:
„Za Ojca” – wiêc przez Syna wci¹¿ nieokie³znanej!

Dlaczego Ja tak cierpiê? – Powiedzia³: „Za Syna!”
Dziœ w¹tkiem tego zdania jest zemsty przyczyna,
Której sens wyrazi³o subiektywne zdanie:
St¹d ze œwiêtego Krzy¿a okropne wo³anie...

Wiêc s³uchaj Izraelu, bo Nas to dotyczy:
On do dzisiaj Nas obu doœwiadcza i æwiczy!
Przeto dziœ Izraelu ju¿ nie manifestuj,
Lecz z woli Transcendencji, wci¹¿ ze Mn¹ protestuj.

18 marca 2006 r.
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INACZEJ O JEZUSIE

Który Bóg wypar³ Siebie w Swej potwornej mêce,
Aby póŸniej byæ Sob¹ w sadyzm-mistycyzmie?
S³owa o obopólnej mówi¹ ju¿ udrêce,
Która doœwiadcza wielu w okropnym cynizmie!

Kto siê przed kim spowiada? – Zadajê pytanie!
A kto komu zarzuca, ¿e nie s³usznie czyni?
Kto pod¿ega do ognia? – Ja bynajmniej Panie!
Kto k³óci wszystkich razem, Ten siê ju¿ sam wini?

Bardzo pragn¹³eœ, aby ten œwiat ju¿ siê pali³ (£uk. 12, 49),
Bowiem przyszed³eœ sk³óciæ ludzi wszystkich razem
Dla Twojego Imienia, wiêc któ¿ to ustali³ (Mat. 10,34)?
Egoizm w³aœnie dzisiaj jest œwiata obrazem!

Dana Ci wszelka w³adza na Ziemi i w Niebie...
Lecz k³adzie nieprzyjació³ ju¿ pod stopy Twoje
Dzisiaj ca³kiem ktoœ inny, bo sam jest w potrzebie:
„Za Ojca”, wiêc „za Syna” nochajmal potrojê.

Albowiem Transcendencja nad wszystkim góruje...
Pytam: Ktoœ chce Mnie zabiæ?.. Tak! – jest odpowiedzi¹.
Przeto ratuj Mnie Ojcze, bo Twa Boskoœæ czuje,
¯e by³em wci¹¿ bez winy, nawet przed spowiedzi¹.

Ojcze ratuj! – Krzycza³em z czeluœci Otch³ani,
Gdy mój Duch spada³ w przepaœæ przez lat osiemnaœcie,
Jednak ¿yjê dziêkuj¹c Ojcu, jak ci zdani
Na to samo, wbrew chwa³y przeciwnym kontraœcie.

22 marca 2006 r.
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ZWIERZENIE PANA

Jak ta kropelka dr¹¿y otwór w twardej skale,
A spadaj¹c po sobie kropla, kropli sprzyja,
Tak Ty – Ja to powiadam – nie czujesz siê w chwale,
Choæ wydr¹¿y³eœ dzie³o z czasem, co przemija.

Rozumiem to, bo przecie¿ Twa chwa³a jest chwa³¹
Nie z Twojego jestestwa, lecz kogoœ innego,
Przeto siê zastanawiasz: Dlaczego jest ma³¹,
Wci¹¿ w niedosycie chwa³a istnienia mojego?

Bowiem Ciebie wybra³em spoœród wielu mnóstwa,
Abyœ siê nad t¹ spraw¹ zastanawia³ szczerze...
Pytasz: Dlaczego nicoœæ? – Bo przecie¿ ubóstwa
Nie posk¹pi³em Tobie, choæ by³o Przymierze!

Na pró¿no dziœ siê ka¿dy raduje w sposobie,
Bowiem chwa³¹ obsypaæ mogê wszystkich razem,
Ale dzisiaj Jednego i w jednej osobie
Mo¿na tylko zaszczyciæ, który jest obrazem:

Oczywiœcie, ¿e Moim – niech tak zawsze bêdzie,
Wszak odnalaz³em Ciebie, jako najm³odszego
Wœród siedmiu Archanio³ów, dla których orêdzie
W³aœnie Moje ho³ubi dziœ tylko Jednego!

Bowiem Jednoœæ zostanie na zawsze Jednoœci¹,
Zatem mogê na Ciebie liczyæ wci¹¿ w potrzebie:
KTÓ¯ JAK BÓG, wiêc wiadomo, ¿e tylko wiernoœci¹
Mogê w Tobie przez Hostiê ju¿ utwierdziæ Siebie.

10 kwietnia 2006 r.
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HOLLYWOOD

LOS ANGELES, jak mówi¹ – to MIASTO ANIO£ÓW,
Gdzie panuje rozpusta w jednym grzesznym ciele...
Mówi¹c krótko: znój ¿ycia jest filmem soko³ów,
Wymyœlonym przez rozkosz, a to mówi wiele.

Bardzo wiele, albowiem dziœ kultura wasza
Jest oczywist¹ fikcj¹ tylko na ekranie,
Natomiast krwi¹ i potem szczyci siê Mesjasza
Kultura wobec doznañ, wiêc na krzy¿u Panie!

Wolnoœæ! – Co znaczy wolnoœæ?... Grzechu pozwolenie!
Wszak nios³eœ w³aœnie wolnoœæ, przewrotny Jankesie.
Dzisiaj jest coœ innego – dyktuje sumienie,
A o tym wci¹¿ na œwiecie powszechnie wieœæ niesie.

Kto siê para wolnoœci¹, czy filmu kultura?
Gdy wolni tego œwiata ci¹gle umieraj¹,
W³aœnie z g³odu, gdy pe³na jest Twoja kabura
Od nabojów, które dziœ bez spustu strzelaj¹!

Strza³ wci¹¿ siê niesie echem, lecz echo zanika
Przecie¿ w Nieskoñczonoœci, gdy strza³ nietrafiony,
Przeto mora³ dodany z tej prawdy wynika:
Dzisiaj na celowniku jesteœ namierzony!

Bo od Ciebie siê zacznie – na rany Chrystusa,
Który umar³ na krzy¿u w³aœnie dla wolnoœci.
Wszak od ponad dwóch wieków dzier¿y³eœ prymusa
Ber³o chwa³y, aby siê pogr¹¿yæ w nicoœci.

24 maja 2006 r.
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POKUSZENIE

Wy jesteœcie tymi, którzy wytrwali
przy Mnie w pokuszeniach moich...

(£uk. 22,28)

Moja mowa za myœl¹ nie mo¿e nad¹¿yæ,
Przeto w g³uchym milczeniu muszê siê pogr¹¿yæ,
Aby w myœli rozwa¿aæ tajemnice wiary
I jedynie, ju¿ pismem opisaæ zamiary.

Mowê mi odebra³o, lecz rozumu – nigdy;
Przeto bêdê przemawia³ w dniu œwiêtego Wdygdy,
Który nie ma urodzin, bo go wci¹¿ nie by³o,
Oraz tak¿e nie bêdzie – by siê nie mówi³o...

Bo tylko w ciszy mo¿na pos³uchaæ sumienia,
W celu w³asnego siebie duchem poskromienia,
Wszak Twe cia³o po¿¹da, ale duch nie mo¿e;
Wiêc pytam: Co zwyciê¿y – szatañskie, czy Bo¿e?

Przeto szukaj w³aœnie w „czy” – niesforny cz³owieku,
Przeciw œmierci, na wiecznoœæ skutecznego leku.
Jedynie kontempluj¹c zrozumiesz te s³owa,
Dlatego jest milczeniem w myœli moja mowa.

¯e umrzesz to jest pewne, ale jest pytanie:
Czy bêdziesz istnia³ wiecznie? – Ka¿dy ma swe zdanie
Na ten temat, w temacie istnienia wiecznego
Nieœmiertelnego ducha – wci¹¿ tematu tego.

I takim to sposobem do sedna siê zmierza,
Którego mora³ szepczesz s³owami pacierza:
Nie wódŸ na pokuszenie! – Kto tu kogo wodzi?
– Nie kuœ siê Bo¿e wodziæ, bo to Ci zaszkodzi!

22 lutego 2007 r.
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DROGOWSKAZ

Ksiêga drzemie zamkniêta swymi ok³adkami,
A historia posepn¹ ko³ysankê nuci...
Ka¿dy szept utrwalony jest ju¿ literami,
A ko³ysanka szepcz¹c uczy, oraz smuci.

Niech siê szczyc¹ narody tym, co jest ich w³asne,
Niech siê szczyc¹ z osi¹gniêæ postêpu i sztuki;
Lecz jednak bêd¹ mia³y horyzonty ciasne,
Gdy we wspólnej historii nie wype³ni¹ luki.

Nie w mojej kompetencji prawdê t¹ rozwa¿aæ,
Bo najlepiej historyk prawdê t¹ pojmuje...
Bo przecie¿ pewnych faktów nie da siê wymazaæ,
A ka¿dy po swojemu ci¹gle rozumuje.

Jednak nadrzêdnym celem jest jednoœæ ludzkoœci
– Tylko s³owo pisane mo¿e dopi¹æ celu;
Gdy jest pismo, jest sprawa jedynej wartoœci,
Skierowanej do wszystkich, nie zaœ do niewielu.

Przeto wyzywam wszystkich dziœ na pojedynek
– Nie orê¿ny, lecz s³owny, by s³owem wojowaæ.
Niech to bêdzie oœwiaty do tego przyczynek,
By szczytnym poczynaniom drogê utorowaæ.

8 marca 2007 r.

394



NICOŒÆ I CHWA£A

Gdy kogoœ wszyscy chwal¹, to Ja podejrzewam,
¯e mimo wszystko przez Was zosta³ zag³askany.
Takie nieokie³znane w³aœnie myœli miewam,
Przeto na na oburzenie Wasze jestem zdany.

Zawsze by³em samotny poœród Was, wiêc w t³umie,
Którego spontanicznoœæ mnie wyobcowa³a;
Tak wiêc zdany na siebie, we w³asnej zadumie
Rozwa¿am: czym jest nicoœæ, oraz czym jest chwa³a?

Chwa³a nie zna nicoœci w swoim w³asnym ego...
Nicoœæ natomiast chwa³ê, w jej chwale dostrzega;
Przeto trzeba uwzglêdniæ wartoœæ przeciwnego
Doznania, które wci¹¿ od schematu odbiega.

Bo przeciwne doznanie – jak rozum wskazuje,
Nie jest schematem tabu, ale prekursora,
Który wbrew schematowi myœl now¹ lansuje;
Zatem musi byæ obca dla niego pokora.

A to siê zawsze wi¹¿e z t³umu oburzeniem,
Albo te¿ – jeszcze gorzej – z wyœmiewaniem w duchu;
Przeto reszta jest tylko z³owrogim szydzeniem,
Którego szept us³yszysz mimo z³ego s³uchu.

Zatem w nicoœci chwa³a siebie odnajduje
I o Potêdze œwiadczy, potêg¹ rozumu;
A zwi¹zana z Potêg¹ dobrze rozumuje,
¯e najlepiej jest milcz¹c przemawiaæ do t³umu.

Przeto milknê w powadze, by Ma³pa narodów...
Ktoœ napisa³: Papuga! – ju¿ nie ma³powa³a.
Przecie¿ – na mi³oœæ Bosk¹ – jest du¿o powodów,
Aby Polska jestestwem w³asnym zaistnia³a.

Lecz musi byæ pos³uszna zawsze woli Pana,
Bo J¹ Pan umi³owa³ szczególnie na œwiecie.
Przysz³oœæ Polski jest ci¹gle uwarunkowana!..
Dziœ mówi to poeta – uwierzcie poecie.

10 marca 2007 r.
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B£OGOS£AWIEÑSTWO

Urszuli i Micha³owi

Niech ten zwi¹zek ma³¿eñski b³ogos³awion bêdzie
Przez Boga i rodziców, ze wszech miar ¿yczliwych;
Bo ten zwi¹zek ma³¿eñski i zawsze i wszêdzie
Ma byæ wzorem dla innych tak, jak Wy szczêœliwych.

Dzisiaj jest wznios³a chwila, bo b³ogos³awieñstwo
Boga, oraz rodziców jest sednem przysz³oœci,
Która ci¹gle przed Wami, przeto niech ma³¿eñstwo
Wasze wiedzie w t¹ przysz³oœæ potêga mi³oœci.

Rok dwutysiêczny ósmy jest znamiennym rokiem,
Dlatego czternastego czerwca niech siê œwiêci;
Zatem w przysz³oœæ wkraczajcie równomiernym krokiem,
Wci¹¿ rêkoma Chrystusa za rêce ujêci.

Wtedy œwietlana przysz³oœæ przez b³ogos³awieñstwo,
Bêdzie Waszym udzia³em w ma³¿eñskim po¿yciu;
Razem z dzieæmi szczêœliwe ma byæ to ma³¿eñstwo...
Zawsze ufajcie Bogu, choæ dzia³a w ukryciu.

Zjednoczeni w Koœciele wspólnie budujemy
Spo³eczeñstwo, którego Pan Bóg jest obrazem,
A moc¹ b³ogos³awieñstw Bo¿ych osi¹gniemy
Dobro, tutaj – na Ziemi i wiecznoœæ zarazem.

14 czerwca 2008 r.
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Drogi Czytelniku

Dnia 8 XI 2006 r. zosta³o mi wyjaœnione zdanie umiesz-
czone w wierszu pt. „Monolog Monologów”, str. 358, w któ-
rym Bóg Ojciec Transcendentny, zwracaj¹c siê do mnie pyta:

Wszystko pokotem le¿y! – Co na myœli mia³em,
Gdy „zweimal und nochajmal” Tobie powiedzia³em?

Zwi¹zane jest to z treœci¹ wiersza pt. „Inaczej o Jezusie”, str.
390, którego w pewnym sensie nie rozumia³em, a w którym
(czwarta linijka czwartej zwrotki) napisa³em:

„Za Ojca”, wiêc „za Syna” nochajmal potrojê.

„Zweimal und nochajmal” znaczy „dwa razy i jeszcze
raz”. Dotyczy to zdania: Si¹dŸ „po prawicy” mojej. Szeroko
o tym piszê na str. 30, 31, 44, 68, 69, 70, 81, 82, 269, 270 i 271
MESJAÑSKICH WERSETÓW.

Tak wiêc s³owa: Si¹dŸ „po prawicy” mojej... by³y ju¿ dwa
razy powiedziane i jeszcze musz¹ byæ dwa razy powiedziane,
st¹d: „nochajmal potrojê”. Wówczas prawda bêdzie nastê-
puj¹ca:

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... wypowiedŸ Pana Jezusa do Micha³a.

nochajmal (jeszcze raz):

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... wypowiedŸ Micha³a do Pana Jezusa.

nochajmal (jeszcze raz):

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... wypowie Pan Jezus do Micha³a.

nochajmal (jeszcze raz):

Si¹dŸ „po prawicy” mojej... wypowie Micha³ do Pana Jezusa.

Wszystko to jest zwi¹zane z drugim przyjœciem Pana Je-
zusa w Dniu Pañskim. Wtedy Micha³ zasi¹dzie na tronie Bo-
ga Wszechœwiata bêd¹c „po prawicy” Pana. Dlatego Bóg
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JAHWE, póŸniej Jezus, co po hebrajsku znaczy JEHOSZUA
(JAHWE JEST ZBAWIENIEM), po wniebowst¹pieniu
swoim Duchem, wychowuje sobie Micha³a – „prawicê swo-
j¹”. Zjawisko to zachodzi na Ziemi, aby wype³ni³o siê
proroctwo Psalmu:

Panie, niech rêka Twoja spocznie
na mê¿u, „prawicy Twojej”,
na Synu Cz³owieczym,
którego sobie wychowujesz (Ps. 80,18).

Skoro ju¿ teraz do Pana, bêd¹cego jeszcze w Niebie, treœæ
Psalmu mówi: niech rêka Twoja spocznie na mê¿u, „prawicy
Twojej”..., to fakt ten œwiadczy o tym, ¿e wkrótce Pan zwróci
siê do Micha³a: Si¹dŸ „po prawicy” mojej..., aby Ten by³ ju¿
w Niebie „prawic¹ Jego”, w czasie drugiego przyjœcia Jezusa,
w Dniu Pañskim (Mal. 3,23). Wtedy uaktualni siê wersja
Psalmu:

Pan (Micha³) Ciê strze¿e, Pan cieniem Twoim
„po prawicy” Twojej (Ps. 121,5).

I po spe³nieniu siê wszelkich proroctw Pan Jezus wróci na
tron Nowego Nieba we Wszechœwiecie, a Micha³ bêdzie pa-
nowa³ na Nowej Ziemi, st¹d rozkosz „po prawicy” Twojej
(Micha³a) na wieki (Ps. 16,11). Dlatego: „Za Ojca”, wiêc „za
Syna” nochajmal potrojê... ju¿ nie Melchizedeka, lecz Trans-
cendens porz¹dku. Wiersz pt. „Testament Nowo¿ytny Jezu-
sa” – str. 386 i 387.

Szczêœæ Bo¿e.

***

Ja rzek³em: Bogami jesteœcie...
(Jan 10,34)

By³em i znów bêdê Bogiem...
Bacz! – oby nie Twoim wrogiem,
Bo „dwa razy i jeszcze raz”
– Znów dubluje siê ju¿ teraz!

Wiêc na „czterech” poprzestanie
„Po prawicy” mojej Panie...
Jutro prawo to obwieszczê,
Bo dziœ nie czas na to jeszcze!
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Ko³owacizna

Jeszcze przed ukoñczeniem treœci mojej ksi¹¿ki, zwró-
ci³em siê w mej sprawie do znanych osobistoœci Koœcio³a
rzymskokatolickiego. Tylko od jednego z Duchownych
otrzyma³em pouczaj¹ca odpowiedŸ nastêpuj¹cej treœci: Nie
mogê uznaæ za prawowiern¹ tezê o drugim Mesjaszu, ani
o roli Mika’ela. Na podane przez Pana interpretacje tekstów
biblijnych mam odpowiedŸ Piotrow¹: Przede wszystkim to
wiedzcie, ¿e wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolne-
mu wyk³adowi (II Piotra 1,20).

Powo³ywanie siê z Pana strony na objawienia prywatne
nie przekona czynników koœcielnych, gdy¿ miêdzy innymi,
jako sprawdzian dopuszczalnego liczenia siê z ich treœci¹ jest
nienaruszalna prawowiernoœæ. Pewien katastrofizm i niecier-
pliwoœæ, jakie przezieraj¹ z listu, nie mog¹ ¿yczliwie usposo-
biæ hierarchiê do przyznania Panu racji. Sobór Watykañski
II wyraŸnie okreœli³, ¿e tylko Koœció³ interpretuje autentycz-
nie pisane S³owo Bo¿e.

Pomimo tego (po ukoñczeniu ksi¹¿ki), zwróci³em siê do
Kurii Metropolitalnej w Krakowie z proœb¹ o dokonanie
wpisu i recenzji. W odpowiedzi otrzyma³em list, w którym
stwierdzono: W imieniu Metropolity Krakowskiego, pragnê
serdecznie podziêkowaæ za przes³any list i ksi¹¿kê. Przykro
mi, ale wpis i recenzja do ksi¹¿ki nie bêd¹ mo¿liwe, gdy¿ nie
praktykuje siê tego typu wpisów do cudzych publikacji (pod-
pisano – Rzecznik Prasowy).

Przeto zwróci³em siê w tej sprawie do Polskiej Rady
Ekumenicznej w Warszawie. W odpowiedzi otrzyma³em list,
w którym sekretarka napisa³a: Prezes Rady nie bêdzie
w ogóle komentowa³ Pana twórczoœci biblijnej.

Pozosta³a tylko Ekumeniczna Rada Koœcio³ów w Gene-
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wie. W odpowiedzi, jeden z pastorów napisa³ w liœcie: Przy-
kro mi, ale my nie znamy jêzyka polskiego, dlatego nie
mo¿emy zapoznaæ siê z treœci¹ Pana ksi¹¿ki. Przepraszam, ¿e
sugerujê: Czy nie lepiej w tej sprawie zwróciæ siê do Organi-
zacji Ekumenicznych w Polsce? Ksi¹¿kê przekazujemy do
biblioteki w celu przeczytania jej przez ludzi w³adaj¹cych jê-
zykiem polskim, którzy odwiedzaj¹ nasz¹ Organizacjê.

Tak wiêc mojej sprawy nie mo¿na traktowaæ powa¿nie,
dlatego powa¿n¹ treœæ mojej ksi¹¿ki, postanowi³em zakoñ-
czyæ z³oœliwymi i momentami wulgarnymi sentencjami, bo
w ogóle: co mo¿na o tym wszystkim myœleæ? – Chyba tylko
z wszystkiego drwiæ, szczególnie wtedy, gdy jest siê jednym
przeciw wszystkim na tym ziemskim padole. Zreszt¹, sam
Pan Jezus, wypowiadaj¹c podobieñstwo o wdowie i niespra-
wiedliwym sêdzi wyraŸnie powiedzia³: A Bóg, czy¿ nie weŸ-
mie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹
wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie? Powia-
dam wam, ¿e prêdko weŸmie ich w obronê! Tylko, czy Syn
Cz³owieczy znajdzie wiarê na Ziemi, gdy przyjdzie?
(£uk. 18,7).

Wspomniane wy¿ej sentencje nazwa³em „Wolnymi zapi-
skami” (Mika’elki), które zawieraj¹ mora³, m¹droœæ ¿yciow¹
i œwiadcz¹ o „nagiej prawdzie o ¿yciu”. Zatem s¹ w swych
przywarach na wskroœ polskie, st¹d mesjanistyczne.

Tê „nag¹ prawdê o ¿yciu” zg³êbi³em ju¿ w dzieciñstwie
z racji tego, ¿e wychowywa³a mnie ulica, której spostrze¿enia
s¹ zasadne, bowiem w nich ka¿dy czytelnik odnajdzie siebie,
czy to z pozytywnej strony, czy te¿ ze strony negatywnej. Ta
prawda te¿ mnie dotyczy, prócz mojej teologii.

¯eby racjê wszyscy mieli
Tego jeszcze nie s³yszeli.
Poœlijcie mnie do Kajfasza
– On nie ¿yje, racja Wasza!

Lecz pamiêtaj, ¿e logika
I racja z prawdy wynika,
Która wci¹¿ ma to do siebie
– Jest Jedyna, jak Bóg w Niebie!
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