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Czytając Pismo Święte możemy wyraźnie zobaczyć, że Bóg stworzył ziemię 
dla człowieka. Wszystko co powstało przez kolejnych sześć dni przygotowywało 
miejsce, w którym ludzie mogliby być szczęśliwi . Dlatego też Izajasz powiedział: 

„Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię  
i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie 

ją stworzył” (Iz.45,18). Jako stwórca jest on – i na zawsze pozostanie – Panem 
panów i Królem królów, tym, który jest ostatecznym i najwyższym władcą 
(1Tym.6,15-16). On cały czas działa (Jan 5,17) i czyni co zechce (Ps.115,3; 

Iz.46,10). 
 

Mimo to dowiadujemy się, że w jakimś sensie Bóg przekazał człowiekowi 
panowanie nad ziemią, co możemy zobaczyć w słowach: „I Stworzył Bóg 
człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę  

i kobietę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: 
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją 

sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,  
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi” (1Mojż. 1,28) 
i „Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim” (Ps. 

115,16). 

 



W tej sytuacji widzimy, że człowiek, jako istota podległa Bogu, został 

ustanowiony zwierzchnikiem nad jego stworzeniem, a jako taki stał się za ziemię 
odpowiedzialnym.  

 
Gdy miałem około 8 lat bardzo chciałem mieć rower górski. Prawie wszyscy moi 
rówieśnicy już je mieli, więc  posiadanie takiego sprzętu stało się moim 

marzeniem. Niedługo po rozmowie z rodzicami otrzymałem od nich pierwsze 50 
złotych, które miały być przeze mnie odłożone na rower. Czy pieniądze te 

należały do mnie? Tak. Czy mogłem zrobić z nimi co tylko chciałem? Nie, 
ponieważ dotyczyło ich szczególne prawo, na podstawie którego je otrzymałem – 
nie wolno mi było ich wykorzystać na nic innego, miały być odłożone na rower. 

Prawo to jednak w ogóle mi nie przeszkadzało, ponieważ gwarantowało szybsze 
osiągnięcie mojego marzenia.  Więc choć pieniądze te „były mi poddane” to ja 

byłem poddany moim rodzicom i prawu, które nadali w tym temacie. Choć 
należały do mnie, to ostatecznie „władzę” nad nimi mieli moi rodzice. 

Na tym prostym przykładzie możemy zrozumieć,  że choć Bóg przekazał 

panowanie nad ziemią ludziom, to jednak sam jest jej ostatecznym władcą. 

Pomimo, że ludzie czynili ją sobie poddaną, to czynili to na fundamencie praw, 

które ustanowił Bóg. Tak długo jak sami byli poddani Bogu, ziemia również była 

mu poddana i sama była częścią królestwa Bożego. Niestety sytuacja ta miała się 

zmienić. 

Niedługo po otrzymaniu tych 50 złotych, przyszedł do mnie o rok starszy 

kolega. Gdy dowiedział się, że mam takie pieniądze zaproponował, abyśmy poszli 

do sklepu i kupili sobie trochę zabawek. Gdy sprawozdałem mu jakie prawo 

ustanowili moi rodzice powiedział, że skoro dali mi te pieniądze to są moje i nie 

powinni mieć pretensji o to, że użyję ich według własnego uznania (czyli, że nie 

powinni nadawać dodatkowych zasad co do ich użycia). Gdy sprawa tak została 

mi przedstawiona, wziąłem pieniądze i poszliśmy na zakupy. To samo zrobili 

pierwsi ludzie w ogrodzie Eden. Na słowa węża, który zasugerował, że prawa 

ustanowione przez Boga są krzywdzące: „Bóg wie, że gdy tylko zjecie  

z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” 

(czytaj 1Mojż. 3,1-5), Adam i Ewa sięgnęli po owoc i jedli. Złamali prawo 

Bożego królestwa, którego zachowywanie gwarantowało im szczęście. Łamiąc je 

podporządkowali się innemu prawu – prawu według którego człowiek kierować 

się powinien swoim własnym osądem i robić to, na co tylko ma ochotę. 

 

Nie pomylmy się w tej kwestii. Bóg nie przekazał szatanowi władzy nad 

ziemią. Ludzie, jako ci, którzy mieli czynić sobie ziemię poddaną na fundamencie 

praw Bożych, przyjęli inne prawo a tym samym innego Pana. W ten sposób 

ziemia stała się królestwem szatana. Od tego momentu świat  

w Piśmie, głównie w pismach Jana i niektórych wypowiedziach Pawła, ukazany 

będzie w negatywnym świetle, jako królestwo, którego Panem jest szatan: 

„Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie”  

(Jan 14,30). Oczywiście nie wszystkie fragmenty Biblii, w których występuje 

słowo „świat” odnoszą się do królestwa szatana – o tym decyduje kontekst 

wypowiedzi. Zobaczymy co niektóre z nich mówią o tym świecie: 



1. nienawidzi ludzi wiernych Bogu (Jan 15,18)  

2. nie należą do niego wierzący, i będą na nim prześladowani (Jan 15,19-20);  

3. wierzący mają się do niego nie upodabniać (Rzym.12,2) 

4. mamy go nie kochać ani tego co jest na nim (1 Jana 2,15) 

5. jest to świat ciemności (Ef. 6,12) 

6. Jezus przyszedł go zbawić (Jan 3,16) 

 

Sam szatan ukazany jest jako jego władca/książę (w zależności  

od przekładu Biblii), a nawet bóg tego świata: 

„Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata 

będzie wyrzucony” (Jan 12,31; por. Jan 14,30; 16,11; Ef.2,2) 

„A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dal 

tych, którzy giną, w których bóg świata tego zaślepił umysły 

niewierzących (...)” (2Kor.4,3-4). 

Możemy zatem w ramach swego rodzaju podsumowania dokonać pewnego 

porównania: 

 

Świat przed upadkiem Świat po upadku 

Świat jest doskonały, wieczny Świat jest przeklęty, obciążony 
grzechem  

i śmiercią 

Ludzka natura jest doskonała 

(naturalna skłonność ku 

dobremu) 

Ludzka natura jest grzeszna 

(naturalna skłonność ku złemu) 

Ludzie podejmują decyzje 

zgodnie z wolą Boga 

Ludzie podejmują decyzję zgodnie  

z własną wolą, poddając się pokusom 
szatana 

Ziemia poddana jest człowiekowi Szatan jest panem tego świata 

 

W wyniku grzechu człowiek musiał opuścić swój dom – ogród Eden. Mimo 

to Bóg nie pozostawił go bez nadziei. Powiedział On do węża: „Ustanowię 

nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej 

potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” 

(1Mojż.3,15).  

W słowach tych widzimy obietnicę zniszczenia szatana. Co oznaczało to dla 

Adama i Ewy? Mianowicie, że ten, który jest przyczyną stanu w którym się 

znaleźli, z którego powodu musieli opuścić swój dom i zaczęli doświadczać 

cierpień i kłopotów, zostanie ostatecznie usunięty a oni, jak można było założyć, 

będą mogli wrócić do domu – do miejsca takiego w jakim przyszło im żyć przed 

upadkiem.  



Odtąd wszyscy ludzie wierni Bogu i znający jego słowo oczekiwali nastania 

tego czasu – powrotu do domu. Najpiękniej według mnie jest to ukazane w liście 

do Hebrajczyków, gdzie Paweł wymieniając Abla, Henoha, Noego, Abrahama  

i Sarę, mówi o nich tak: 

„Wszyscy oni poumierali w wierze nie otrzymawszy tego, co głosiły 

obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi  

i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają.  

I gdyby mieli na myśli tę z której wyszli, mieliby sposobność aby do niej 

powrócić; Lecz oni zmierzają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie 

wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto”. 

Dalej Paweł wymienia Izaaka, Józefa, Mojżesza, cały Izrael, Rachab, 

Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela i proroków jako tych, 

którzy również dzielili tę samą nadzieję: 

„A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie 

otrzymali tego co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze 

względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez 

nas” (Hebr.11,39-40). 

Tę samą nadzieję wyrażał Dawid, gdy mówił, że on i jego naród jest tylko 

pielgrzymem  

i przechodniem na ziemi (1Kron.29,15). O niej prorokował Daniel, mówiąc że 

cały posąg reprezentujący historię królestw świata zostanie zniszczony przez 

nastanie królestwa Bożego (Dan. 2,44), i że święci Najwyższego je odziedziczą 

(Dan. 7,17-18). Była ona wyrażona w różnych wiekach i w różnych słowach jako 

najważniejsza i dominująca obietnica Boga przekazana ludziom. To jest 

prawdziwe oczekiwanie, prawdziwa tęsknota ludzi wierzących Starego 

Testamentu. 

I nagle, w czasach opisywanych przez Nowy Testament pojawia się Jan 

Chrzciciel ze swoim przesłaniem: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło 

się królestwo niebios”(Mat.3,2). Po nim przychodzi Jezus z poselstwem: 

„Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios” 

(Mat.4,17), a cała jego ewangelia jest ewangelią „o królestwie” (Mat.4,23; 

24,14). On pokazuje ludziom jak jego królestwo wygląda – uzdrawiając chorych 

pokazywał, że w jego Królestwie nie będzie chorób, wzbudzając z martwych 

udowadniał, że tam nie będzie śmierci, wganiając demony dawał do zrozumienia, 

że człowiek nie spotka tam zła. Jezus dał ludziom namacalnie doświadczyć 

odrobiny jego królestwa, dlatego też powiedział, jako król, że „królestwo Boże 

jest pośród was” (Łuk.17,21). 

W dalszej perspektywie Jezus powołuje uczniów, których wysyła na świat  

z wieścią:  „Przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mat.10,7). Gdy rozmawia  

z nimi przed swoją śmiercią mówi „Niechaj się nie trwoży serce wasze; 

wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest 

mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować 

wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję miejsce, przyjdę znowu i wezmę 

was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (Jan 14,1-3). Po swoim 

zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez 40 dni i w tym czasie mówił im  



„o Królestwie Bożym” (Dz. Ap. 1,3). Mówiąc o końcu świata zaznaczył, że 

nastanie on gdy ta ewangelia o Królestwie będzie ogłoszona całemu światu 

(Mat.24,14), a w księdze Objawienia Jezus przedstawił swoje Królestwo Janowi,  

a ten sprawozdał to w ostatnich rozdziałach księgi Objawienia.  

 

Obietnica ta przez wszystkie wieki niosła nadzieję wierzącym.  

Gdziekolwiek się znajdowali i cokolwiek ich spotykało, wiedzieli, że przed nimi 

jest inny świat, w którym nie będzie już ani cierpienia, ani krzyku, ani bólu, ani 

śmierci. Właśnie dlatego byli oni gotowi oddać za wiarę swoje życia. Czy ginęli na 

arenach, czy paleni byli na stosie – wiedzieli, że to życie jest niczym  

w porównaniu z tym, które nadchodzi. Pięknie nadzieję tą w słowa ubrał apostoł 

Paweł, mówiąc: „Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam 

przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na 

to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, 

jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor. 4,17-18). 

Wierzący nie żyli dla tego świata ale dla przyszłego, na tym mając jedno główne 

zadanie – zaprosić do Bożego Królestwa jak najwięcej osób ukazując im 

błogosławioną nadzieję, jaką mieli w Jezusie. Ich główną troską było szukanie 

najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, było kształcenie się, aby móc 

być jeszcze lepszym świadectwem dla Bożej sprawy. Zarabiali pieniądze nie po to 

by żyć na tej ziemi, ale by dzieło Boże mogło być rozwijane, a z tego co zostanie, 

kładli na swoje utrzymanie. Gotowi na wyrzeczenie dla większej sprawy, gotowi 

na śmierć, dla wierności prawdzie. Ludzie prawdziwie wierzący. 

Dziwi tylko fakt, że my staliśmy się jacyś inni. Mówimy, że jesteśmy 

wierzącymi, ale większość naszych zabiegów dotyczy dbania o „tu i teraz”.  

Nie wybieramy już kierunku studiów z perspektywą służby, ale raczej  

z perspektywą łatwych, lub dużych pieniędzy. Lepszej pracy nie szukamy 

dlatego, że potrzebujemy większych środków na rozwój dzieła Bożego, ale 

dlatego, że chcemy żyć w większym dostatku. Szukamy co dwa lata nowych 

komputerów, nowych telefonów komórkowych, ciągle chcemy wymieniać szafy, 

samochody, zegarki, żyrandole, sokowirówki, soczewki, i zazwyczaj nie dzieje się 

to dlatego, że naprawdę tego potrzebujemy, my po prostu chcemy. Skoro zaś 

chcemy, to czemu nie? Pytanie zatem nie sprowadza się do tego, czy możemy 

tak żyć, ale raczej dlaczego tak żyć chcemy, i dlaczego te pragnienia stają się 

priorytetem. Istnieje poważna obawa, że zgubiliśmy kierunek. 

Wracając do mojej historii, gdy rodzicie dowiedzieli się, że wykorzystałem 

50 zł na zabawki w kiosku, mówiąc bardzo oględnie, zostałem osądzony i spadała 

na mnie należna za moje przewinienie kara. Ostatecznie świat ten również 

zostanie osądzony. Szatan, inni upadli aniołowie, i wszyscy ludzie którzy idą 

„szeroką drogą”, zostaną zniszczeni, w przeciwieństwie do tych, którzy 

prawdziwie przyjęli Jezusa. Oni zamieszkają na odnowionej ziemi, gdzie już nie 

będzie cierpienia, bólu ani śmierci. W ten sposób królestwo szatana, jego prawo, 

jego podwładni i on sam zostaną usunięci. 

Czy wybór jest trudny?  Wytrwanie przy wyborze z pewnością łatwym nie 

jest. 



(Gdy byłem dzieckiem rodzice przyprowadzili do domu psa, którego 

nazwałem Max. Gdybym miał użyć języka Biblii powiedziałbym, że „czyniłem go 

sobie poddanym” – uczyłem go, bawiłem się z nim i wychowywałem go na ile 

umiałem. Rodzice uczynili mnie za niego odpowiedzialnym, a on był mi 

posłuszny. Kiedyś Max postanowił pójść ze mną do szkoły. Co przerwę 

wychodziłem przed budynek sprawdzać czy jeszcze tam jest, a on ciągle czekał. 

Byłem niesamowicie dumny, kiedy to inne dzieci podziwiały jaki jest piękny  

i wierny. Gdy później jednak rozmawiałem z rodzicami, pomimo że zachowanie 

psa bardzo mi się podobało, zabronili mi dopuszczać do kolejnych takich sytuacji 

ze względu na jego bezpieczeństwo. Od tego dnia ustanowili prawo, według 

którego zostałem zobowiązany by odganiać go za każdym razem, kiedy wybierał 

się zemną w drogę. Czy Max był mój? Tak. Czy był mi poddany? Tak. Ostateczną 

władzę nad nim sprawowali jednak ci, którzy mi go wręczyli – którym z kolei ja 

byłem poddany – moi rodzice. Dlatego też postanowiłem zachowywać ich słowa 

w tej kwestii.) 

 

 

 

       

                                                           

‘..Jam Alfa i Omega,  

  Pierwszy i Ostatni,  

  Początek i Koniec. 

 

                                                                            

 

  _____________________________________________________ 

   ___________________________________________ 

Cieszymy się że zechcieliście poświęcić swój czas na przeczytanie tego 

opracowania. Wierzymy że nie był to w Waszym odczuciu czas zmarnowany, 

gdyż dzięki niemu mogliśmy choć trochę przybliżyć historię oraz zagadnienia 

związane z powstaniem tej niezwykłej Księgi. 

    Zespół 4:mzB © 


