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ZNICA STAWIA SOBIE ZA CEL uwydatnianie pozycji Boga Jehowy jako Władcy Wszechświata. Podobnie jak
strażnice, które w dawnych czasach pozwalały z daleka obserwować wydarzenia, czasopismo to ukazuje znaczenie
wydarzeń światowych w świetle proroctw biblijnych. Pociesza wszystkich dobr� nowin�, że Królestwo Boże—realny
rz�d panuj�cy w niebie—wkrótce usunie z ziemi zło i przeobrazi j� w raj. Umacnia wiar� w już panuj�cego Króla,
Jezusa Chrystusa, który poniósł m�czeńsk� śmierć, by ludzie mogli osi�gn�ć życie wieczne.

´
Swiadkowie Jehowy

wydaj� to czasopismo od roku 1879. Jest ono całkowicie apolityczne i uznaje wył�cznie autorytet Biblii.
Czasopismo to nie jest na sprzedaż. Publikowanie Strażnicy wchodzi w zakres ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami. Jeżeli nie zazna-
czono inaczej, wersety biblijne s� przytaczane z Pisma
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PONADTO W TYM NUMERZE
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KŁAMSTWO ze strony kogoś, komu ufałeś, to
jedno z najbardziej przykrych doświadczeń.

Może spowodować, że poczujesz si� upokorzony,
zły lub nawet zdradzony. Kłamstwa niszcz� przy-
jaźnie i rozbijaj� małżeństwa. Sprawiaj� też, że
ludzie trac� ogromne sumy pieni�dzy.

Wyobraź wi�c sobie, jak byś si� czuł, gdyby si�
okazało, że ktoś nie mówił ci prawdy o Bogu. Je-
żeli jesteś człowiekiem gł�boko wierz�cym, mog-
łoby to na ciebie podziałać wstrz�saj�co. Oto
wypowiedzi religijnych osób, które znalazły si�
w takiej sytuacji:

˘ „Czułam, że Kościół mnie zdradził” (DEANNE).
˘ „Byłem rozgniewany. Miałem wrażenie, że ktoś

mnie oszukał—że moje nadzieje i cele okazały
si� nic niewarte” (LUIS).

Być może nie dopuszczasz do siebie myśli, że
ktoś mógłby podawać ci nieprawdziwe informa-
cje o Bogu. Przecież to, co wiesz na ten temat,
przekazali ci ludzie, którym ufasz i którzy nigdy
rozmyślnie by ci� nie zranili—rodzice, duchow-
ni lub bliscy przyjaciele. Mogłeś w coś wierzyć
przez całe swoje życie. Ale czy nie przyznasz, że
nawet szeroko rozpowszechnione pogl�dy mog�
być fałszywe? Zwrócił na to uwag� prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt, któ-
ry stwierdził: „Powtarzanie kłamstwa nie sprawi,
że stanie si� ono prawd�”.

Jak ustalić, czy nie zostałeś wprowadzony
w bł�d? Jezus Chrystus powiedział kiedyś do Bo-
ga w modlitwie: „Twoje słowo jest prawd�” (Ja-
na 17:17). A zatem w Słowie Bożym znajdziesz
wszystko, co niezb�dne, by odróżnić prawd� od
fałszu.

Przyjrzyj si� wi�c, jak Biblia demaskuje pi�ć
popularnych kłamstw na temat Boga. Dzi�ki te-
mu przekonasz si�, że prawda może zmienić two-
je życie na lepsze.
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Cz�sto spotykany pogl�d: „Drogi Pana s� niepo-
j�te”.

„Cał� moc� wierzymy i bez zastrzeżenia wyzna-
jemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny,
nieskończony, niezmienny, niepoj�ty, wszech-
mocny i niewymowny, Ojciec i Syn, i Duch

´
Swi�-

ty: trzy Osoby, ale jedna istota, jedna substancja,
czyli natura, całkowicie prosta” (Katechizm Koś-
cioła Katolickiego, opis Trójcy).

Czego uczy Biblia: Jezus powiedział o wspaniałej
nagrodzie za „poznawanie (...) jedynego prawdzi-
wego Boga” (Jana 17:3). Ale jak mielibyśmy Go
poznawać, jeśli jest On tajemnic�? Co ciekawe,
Bóg nie ukrywa wiedzy o sobie; przeciwnie—
pragnie, by wszyscy Go znali (Jeremiasza 31:34).

Oczywiście nigdy nie dowiemy si� wszystkiego
o Bogu. Wynika to z faktu, że Jego myśli i czyny
znacznie przewyższaj� nasze (Kaznodziei 3:11;
Izajasza 55:8, 9).

Jak nam pomaga znajomość prawdy: Gdyby Bóg
był niezgł�bion� tajemnic�, próby poznania Go
nie miałyby wi�kszego sensu. On jednak daje
nam możliwość nie tylko dowiedzieć si�, kim
jest, lecz także nawi�zać z Nim blisk� przyjaźń.
Wiernego Abrahama Bóg nazwał swoim przyja-
cielem, a izraelski król Dawid zapewnił: „Zażyła
wi�ź z Jehow� jest udziałem tych, którzy si� go
boj�” (Psalm 25:14; Izajasza 41:8).

Czy myśl o bliskiej przyjaźni z Bogiem wydaje
ci si� nierealna? Warto zwrócić uwag� na wypo-
wiedź z Dziejów Apostolskich 17:27: „Nie jest on
[Bóg] daleko od nikogo z nas”. Jak to rozumieć?

Na kartach Biblii Stwórca podaje wszystkie infor-
macje potrzebne do tego, byśmy Go dobrze po-
znali�.

Na przykład w Ksi�dze tej wyjawia nam swoje
imi�, Jehowa (Izajasza 42:8). Szeroko opisuje, co
uczynił dla ludzkości, dzi�ki czemu możemy le-
piej poznać Osob�, która nosi to imi�. Co wi�cej,
Bóg ujawnia, jakie uczucia żywi do ludzi. Jest
„miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu oraz
obfituj�cy w lojaln� życzliwość i prawd�” (Wyj-
ścia 34:6). Z Biblii dowiadujemy si� również, że
nasze czyny maj� wpływ na uczucia Boga. Na
przykład członkowie starożytnego narodu izrael-
skiego zasmucali Go, gdy si� przeciwko Niemu
buntowali. Natomiast posłuszni ludzie sprawiaj�
Mu radość (Psalm 78:40; Przysłów 27:11).

� Wi�cej informacji o tym, co Biblia mówi o Bogu, moż-
na znaleźć w 1 rozdziale ksi�żki Czego naprawd� uczy Bib-
lia? (wydawnictwo

´
Swiadków Jehowy).

1 Bóg jest tajemnic�
CZY TO PRAWDA?

Gdyby Bóg
był tajemnicz�
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O bliższe informacje lub w sprawie bezpłat-
nego domowego studium Biblii można pi-
sać do

´
Swiadków Jehowy pod odpowiednim

z podanych adresów. (Pełn� ich list� podano
na stronie: www.watchtower.org/address).
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Printed in United Kingdom.

Vol. 132, No. 19 Semimonthly POLISH

4



Cz�sto spotykany pogl�d: „Gdyby Bóg napraw-
d� troszczył si� o ludzi, usun�łby zło i położył
kres cierpieniom na świecie. Nawet jeśli intere-
suje si� ludzkości�, nie obchodzi Go, co si�
dzieje ze mn�”.

Czego uczy Biblia: Jehowa Bóg nie jest sprawc�
zła (Jakuba 1:13). Co prawda mógłby mu poło-
żyć kres w każdej chwili, ale tymczasowo do-
puszcza istnienie zepsutego świata, by zostały
rozstrzygni�te ważne kwestie moralne, które
wynikły u zarania dziejów człowieka. Wkrót-
ce podejmie działania służ�ce dobru ludzkości
i naprawi wszelkie szkody spowodowane przez
tych, którzy odrzucaj� Jego władz� (Rodzaju
3:1-6; Izajasza 65:17)�.

Bóg okazuje zainteresowanie całej rodzinie
ludzkiej, ale także każdemu z nas z osobna. Wi-

� Wi�cej informacji o tym, dlaczego Bóg dopuszcza cier-
pienia, można znaleźć w 11 rozdziale ksi�żki Czego na-
prawd� uczy Biblia?

dzi w nas nawet to, czego my sami możemy nie
dostrzegać. Wynika to z Ewangelii według Ma-
teusza 10:29-31, gdzie czytamy: „Czy nie sprze-
daje si� dwóch wróbli za monet� małej warto-
ści? A przecież ani jeden z nich nie spadnie na
ziemi� bez wiedzy waszego Ojca. Nawet wasze
włosy na głowie wszystkie s� policzone. Dlate-
go nie bójcie si�: Jesteście warci wi�cej niż wie-
le wróbli”.

Jak nam pomaga znajomość prawdy: Zazwy-
czaj unikamy ludzi, którzy s� oschli i nieczuli.
Nie dziwi zatem, że wskutek kłamstwa polega-
j�cego na przypisywaniu Bogu takiej niewrażli-
wości niejeden człowiek w ogóle nie chce Go
poznawać lub przybliża si� do Niego wył�cznie
wtedy, gdy nie ma innego wyjścia.

´
Swiado-

mość, że Jehowa Bóg naprawd� si� o nas trosz-
czy, jest zach�t� do lepszego poznawania Go
i nawi�zania z Nim przyjacielskich stosunków.

Może na przykład modl�c si� do Boga, zasta-
nawiałeś si�, czy On słucha twoich modlitw
i czy na nie odpowie. Biblia zapewnia nas, że
Ten, �który wysłuchuje modlitw�’, jest zawsze
dost�pny dla tych, którzy szczerze si� do Niego
zwracaj� (Psalm 65:2).

Bóg zach�ca, byśmy �przerzucili na niego
wszelk� nasz� trosk�, gdyż on si� o nas troszczy’
(1 Piotra 5:7). Możemy na Nim polegać nawet
wtedy, gdy przeżywamy wielkie udr�ki, ponie-
waż Jego Słowo zapewnia: „Jehowa jest blisko
tych, którzy serce maj� złamane, a zdruzgota-
nych na duchu wybawia” (Psalm 34:18).

2 Bóg si� o nas nie troszczy
CZY TO PRAWDA?

Jeśli Bóg
si� o nas
nie troszczy,
to dlaczego
zach�ca,
byśmy si�
do Niego
modlili?
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Cz�sto spotykany pogl�d: „Bóg zachowuje
w pami�ci wszystkie grzechy i skazuje ludzi na
wieczne m�ki w piekle”.

„Kl�ski żywiołowe to kara od Boga”.

Czego uczy Biblia: W Liście 2 Piotra 3:9 czy-
tamy, że Bóg „nie pragnie, żeby ktokolwiek zo-
stał zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli
do skruchy”. Nie koncentruje si� na naszych
bł�dach, lecz na mocnych stronach. „Oczy Je-
howy przebiegaj� cał� ziemi�, by ukazał on
sw� sił� dla dobra tych, których serce jest wo-
bec niego niepodzielne” (2 Kronik 16:9).

Biblia nie uczy o ogniu piekielnym. Już sa-
ma myśl o skazywaniu kogoś na wieczne m�-
ki jest dla Boga odrażaj�ca. Najsurowsz� kar�
dla niegodziwych jest odebranie im daru życia
(Jeremiasza 7:31; Rzymian 6:7). A kl�ski ży-
wiołowe, wskutek których gin� przypadkowi
ludzie, nie s� kar� od Boga, lecz nieprze-
widzianymi zdarzeniami, mog�cymi dotkn�ć
każdego (Kaznodziei 9:11).

Jak nam pomaga znajomość prawdy: Ponie-
waż wiemy, że Bóg jest „gotów przebaczać”
i nie wydaje pośpiesznych wyroków, łatwiej
nam si� do Niego przybliżać (Psalm 86:5). Nie
musimy Mu służyć pod wpływem poczucia wi-
ny albo obezwładniaj�cego strachu przed ka-
r�. Sw� wiar� możemy opierać na najlepszej
pobudce—miłości do Jehowy. Kieruj�c si� ta-
k� miłości�, b�dziemy dokładać wszelkich sta-
rań, by zyskać uznanie Boże (Mateusza 22:36-
-38; 1 Jana 5:3).

Bóg pragnie, aby grzesznicy porzucili złe po-
st�powanie, ale wie też, że nie każdy si� na to
zdob�dzie. Gdyby nigdy nie wyst�pił przeciw
ludziom rozmyślnie dopuszczaj�cym si� zła,
nie różniłby si� od władców, którzy ustanawia-
j� prawa, ale ich nie egzekwuj�, pozwalaj�c,

by bez końca panoszyła si� niesprawiedliwość
i cierpienia (Kaznodziei 8:11).

´
Swiadomość, że

Bóg nie b�dzie zawsze tolerował niegodziwo-
ści, daje nam uzasadnion� nadziej� na lepsz�
przyszłość. Bóg obiecał usun�ć tych, którzy
trwaj� w złym post�powaniu, by zgodnie z Je-
go pierwotnym zamierzeniem potulni ludzie
mogli si� cieszyć życiem wiecznym na ziemi
(Psalm 37:10, 11, 29)�.

� Wi�cej informacji dotycz�cych tego, jak Bóg prze-
kształci ziemi� w raj, można znaleźć w rozdziałach
3 i 8 ksi�żki Czego naprawd� uczy Biblia?

3 Bóg jest mściwy
CZY TO PRAWDA?

Czy Bóg chce, byśmy
oddawali Mu cześć
ze strachu przed kar�?
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Cz�sto spotykany pogl�d: „Bóg rz�dzi tym
światem i wszystko dzieje si� zgodnie z Jego wo-
l�. To On ponosi wi�c odpowiedzialność za
powszechn� dyskryminacj�, niesprawiedliwość
i ucisk”.

Czego uczy Biblia: Jehowa nie jest odpowie-
dzialny za panuj�c� na świecie niesprawiedli-
wość. Biblia tak Go opisuje: „Doskonałe s�
wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego
drogi s� sprawiedliwości�” (Powtórzonego Pra-
wa 32:4).

Bóg okazuje szczodrość wszystkim, nawet
tym, którzy niekoniecznie na to zasługuj�. Na
przykład „sprawia, że jego słońce wschodzi nad
niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że
deszcz pada na prawych i nieprawych” (Mateu-
sza 5:45). Traktuje sprawiedliwie przedstawi-
cieli wszystkich ras i kultur, gdyż jak napisano
w Dziejach Apostolskich 10:34, 35, „nie jest
stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego
upodobania jest człowiek, który si� go boi i czy-
ni to, co prawe”.

Sk�d si� zatem bierze niesprawiedliwość?
Wielu ludzi nie wzoruje si� na Bogu i post�pu-
je wbrew Jego zasadom (Powtórzonego Prawa
32:5). Biblia informuje też, że Bóg dopuszcza,
by władz� nad światem sprawował Jego wróg,
Diabeł (1 Jana 5:19)�. Wkrótce jednak Bóg po-

� Wyjaśnienie, sk�d si� wzi�ł Diabeł, można znaleźć
w 3 rozdziale ksi�żki Czego naprawd� uczy Biblia?

łoży kres tym nieprawym rz�dom. Przygotował
już odpowiednie środki, aby „zniweczyć dzieła
Diabła” (1 Jana 3:8).

Jak nam pomaga znajomość prawdy: Ci�głe
doniesienia o korupcji, ucisku i niesprawiedli-
wości mog� wywoływać niepokój. Jednak po-
znanie przyczyny takich problemów pomaga
zrozumieć, dlaczego obecne warunki s� tak złe,
oraz dlaczego mimo szczerych wysiłków lu-
dzie nie zdołali uczynić świata lepszym (Psalm
146:3). Zamiast trwonić czas i siły na wprowa-
dzanie zmian, które w najlepszym wypadku
przynosz� jedynie tymczasowe korzyści, można
si� cieszyć niewzruszon� nadziej� na lepsz�
przyszłość, opart� na Bożych obietnicach (Ob-
jawienie 21:3, 4).

Znajomość rzeczywistych przyczyn niespra-
wiedliwości pokrzepia nas zwłaszcza wtedy, gdy
doświadczamy jej na własnej skórze. Kiedy zo-
staniemy potraktowani niesprawiedliwie, może-
my czuć si� tak jak sługa Boga, Habakuk, który
skarżył si�: „Prawo ogarnia dr�twota i nigdy nie
ukazuje si� sprawiedliwość” (Habakuka 1:4).
Bóg nie skarcił Habakuka za takie słowa. Zapew-
nił go, że w wyznaczonym przez siebie czasie
uzdrowi sytuacj�, i pomógł mu zachowywać ra-
dość mimo trudności (Habakuka 2:2-4; 3:17,
18). Pokładanie ufności w Bożej obietnicy wy-
rugowania niesprawiedliwości również nam po-
może cieszyć si� w tym złym świecie spokojem
wewn�trznym.

4 Bóg jest niesprawiedliwy
CZY TO PRAWDA?

Czy Bóg
naprawd� ponosi
odpowiedzialność
za cierpienia
i niesprawiedliwość?
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Cz�sto spotykany pogl�d: „Do jednego celu
można dojść różnymi drogami i podobnie wiele
dróg prowadzi do Boga. Każdy powinien znaleźć
własn�”.

Czego uczy Biblia: Musimy oddawać cześć Bo-
gu ze szczerego serca, unikaj�c obłudy i stwarza-
nia pozorów. Jezus tak wyjaśnił współczesnym
sobie przywódcom religijnym, dlaczego Bóg ich
odrzucił: „Izajasz trafnie prorokował o was, ob-
łudnikach, jak jest napisane: ‚Lud ten okazuje mi
szacunek swoimi wargami, ale ich serca s� ode
mnie bardzo oddalone’” (Marka 7:6). Jednak sa-
ma szczerość nie gwarantuje, że Bóg zaakceptuje
nasz� form� wielbienia.

Jezus podkreślił to, gdy zwrócił uwag� na pod-
stawow� wad� sposobu, w jaki ci przywódcy re-
ligijni i ich naśladowcy oddawali cześć Bogu.
Odniósł do nich słowa samego Jehowy: „Na
próżno mnie czcz�, gdyż jako nauk ucz� naka-
zów ludzkich” (Marka 7:7). Ludzie ci wielbili Bo-
ga „na próżno”, czyli daremnie, ponieważ przed-
kładali swoje tradycje religijne nad wymagania
Boże.

Biblia nie daje podstaw, by twierdzić, że ist-
niej� różne drogi prowadz�ce do Boga. Uczy, że
jest tylko jeden właściwy sposób oddawania Mu
czci. W Ewangelii według Mateusza 7:13, 14 czy-
tamy: „Wchodźcie przez ciasn� bram�; gdyż sze-
roka i przestronna jest droga prowadz�ca do za-
głady i wielu jest tych, którzy ni� wchodz�,
natomiast ciasna jest brama i w�ska droga pro-
wadz�ca do życia i niewielu jest tych, którzy j�
znajduj�”.

Jak nam pomaga znajomość prawdy: Wyob-
raź sobie, jak byś si� czuł, gdybyś przez kilka mie-
si�cy trenował, by wzi�ć udział w maratonie,

pierwszy dobiegł do mety, ale został zdyskwalifi-
kowany za nieświadome złamanie jednej z zasad.
Mógłbyś dojść do wniosku, że wszystkie twoje
starania poszły na marne. Czy coś takiego mog-
łoby si� stać w zwi�zku z wielbieniem Boga?

Przyrównuj�c nasze wielbienie Boga do zawo-
dów sportowych, apostoł Paweł napisał: „Gdy
ktoś zmaga si� na igrzyskach, nie otrzymuje ko-
rony, jeśli si� nie zmagał według reguł” (2 Ty-
moteusza 2:5). Uznanie Boże zyskujemy, gdy od-
dajemy Mu cześć „według reguł”, czyli tak, jak
On sobie tego życzy. Nie możemy sami wybie-
rać sobie własnej drogi prowadz�cej do Boga, po-
dobnie jak biegacz, któremu zależy na zwyci�-
stwie, nie biegnie dowoln� tras�.

Jeśli chcemy, aby nasz sposób wielbienia cie-
szył si� przychylności� Boga, musi być wolny od
kłamstw na Jego temat. Jezus powiedział: „Praw-
dziwi czciciele b�d� czcić Ojca duchem i praw-
d�” (Jana 4:23). Biblia ukazuje nam prawdziw�
drog� prowadz�c� do Boga (Jana 17:17)�.

� Wi�cej informacji o właściwej formie wielbienia Boga
można znaleźć w 15 rozdziale ksi�żki Czego naprawd� uczy
Biblia?

5 Bóg akceptuje każdy sposób
oddawania Mu czci
CZY TO PRAWDA? Czy wszystkie religie

ucz� oddawania
Bogu czci w taki sposób,
w jaki On sobie życzy?



BY
´

C może niektóre fałszywe pogl�dy na temat
Boga omówione w poprzednich artykułach

s� ci znane—słyszałeś je lub byłeś ich uczony.
Niewykluczone, że trudno ci b�dzie zmienić
swoje przekonania, zwłaszcza jeśli przez lata
uważałeś je za oparte na faktach.

Nie ma w tym nic dziwnego. Niektóre koś-
cioły zniech�caj� wiernych do porównywania
swych nauk z tym, co mówi Biblia. Inni usiłu-
j� bronić fałszywych twierdzeń, mówi�c, że Bib-
lia jest zawiła i że nie każdy może j� zrozumieć.
Ale uczniowie Jezusa byli w wi�kszości prosty-
mi, niewykształconymi ludźmi, a jednak potra-
fili zrozumieć to, czego ich nauczał (Dzieje
4:13).

Przed analiz� swych wierzeń czasem po-
wstrzymuje także obawa, że może to świadczyć
o braku wiary. Ale pomyśl: Czy Bóg byłby nie-
zadowolony z tego, że chcesz dobrze rozumieć,
czego On od ciebie wymaga, i w tym celu czy-
tasz Bibli�—Jego or�dzie skierowane do ludzi?
Wr�cz przeciwnie, w swoim Słowie Bóg zach�ca
nas do osobistego studiowania świ�tych Pism,
abyśmy „sami doświadczyli, co jest dobr� i mi-
ł�, i doskonał� wol� Boż�” (Rzymian 12:2).

Zgł�bianie prawdy o Bogu to coś wi�cej niż
samo zdobywanie wiedzy—może zmienić two-

je życie na lepsze (Jana 8:32). Deanne, wspo-
mniana w pierwszym artykule, buduje sw�
wiar� na fundamencie Słowa Bożego. Mówi:
„Dopóki nie zacz�łam studiować Biblii, nie wie-
działam, że Pismo

´
Swi�te jest tak zrozumiałe.

Teraz znam Jehow�—wiem, że nie jest On ja-
kimś bezosobowym Bogiem, lecz moim kocha-
j�cym niebiańskim Ojcem. Odnalazłam praw-
dziwy sens życia”.

Może już kiedyś studiowałeś Bibli�, ale nie
dostrzegłeś, by przynosiło ci to jakiś pożytek.
Jeśli tak, to nie rezygnuj. Gdy masz w głowie
nieprawdziwy obraz Boga, próby zrozumienia
Biblii przypominaj� układanie puzzli przy uży-
ciu jako wzorca niewłaściwego zdj�cia. Może
zdołasz dopasować kilka elementów, ale potem
okazuje si�, że powstaj�cy obraz nie pasuje do
zdj�cia i ogarnia ci� rezygnacja. Natomiast jeśli
posłużysz si� właściwym zdj�ciem, to zoba-
czysz, że poszczególne elementy układanki si�
ze sob� ł�cz�.

Czy chciałbyś poznać prawd� o Bogu? Zach�-
camy ci� do skorzystania z bezpłatnego stu-
dium biblijnego. Wystarczy skontaktować si�
ze

´
Swiadkami Jehowy mieszkaj�cymi w twojej

okolicy lub napisać pod odpowiednim z adre-
sów podanych na stronie 4.

Prawda MO
˙

ZE ZMIENI
´

C TWOJE
˙

ZYCIE

�Sami
doświadczajcie,
co jest dobr�
i mił�,
i doskonał�
wol� Boż�’
(RZYMIAN 12:2).

9
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ˇ Krótko przed sw� śmierci� Jezus
zwrócił uwag� na nieuczciwe prakty-
ki, których dopuszczano si� na tere-
nie świ�tyni. W Biblii czytamy: „Jezus
(...) powyrzucał wszystkich sprzedaj�-
cych i kupuj�cych w świ�tyni, i poprze-
wracał stoły wymieniaj�cych pieni�dze,
a także ławy sprzedaj�cych goł�bie.
I powiedział do nich: ‚Napisane jest:
„Dom mój b�dzie nazwany domem
modlitwy”, lecz wy czynicie z niego jas-
kini� zbójców’” (Mateusza 21:12, 13).

W I wieku
˙

Zydzi i żydowscy prozeli-
ci przybywaj�cy do świ�tyni jerozolim-
skiej z różnych krajów i miast przywozili
monety używane w swoich stronach.
W tutejszej walucie musieli jednak uisz-

czać coroczny podatek świ�tynny, ku-
pować zwierz�ta ofiarne lub składać in-
ne dobrowolne dary. Dlatego odpłatnie
wymieniano im monety różnego po-
chodzenia i różnej wartości na wyma-
gan� walut�. Gdy zbliżały si� świ�ta
obchodzone przez

˙
Zydów, wymieniaj�-

cy pieni�dze ustawiali swoje kantory na
terenie świ�tyni, na Dziedzińcu Pogan.

Jezus pot�pił wymieniaj�cych pieni�-
dze za to, że czynili ze świ�tyni „jaski-
ni� zbójców”. Najwyraźniej wi�c po-
bierali oni za swe usługi wygórowane
opłaty.

CZY O TYM WIEDZIAŁE
´
S?

Dlaczego w świ�tyni jerozolimskiej byli ludzie
wymieniaj�cy pieni�dze?

ˇ Drzewa oliwne i winnice wymienio-
no wśród błogosławieństw, które Bóg
obiecał swemu ludowi za okazywanie
wierności (Powtórzonego Prawa 6:10,
11). Po dziś dzień oliwk� wysoko si� ce-
ni na obszarach, gdzie jest uprawiana.
Drzewo to obficie owocuje przez setki
lat i nie wymaga szczególnych zabie-
gów piel�gnacyjnych. Rośnie nawet na
skalistej glebie i znosi cz�ste susze. Po
ści�ciu oliwki jej korzeń potrafi wypuś-
cić kilka p�dów, z których wyrastaj� no-
we drzewa.

W czasach biblijnych kor� i liście
oliwki stosowano jako środek przeciw-
gor�czkowy.

˙
Zywica, która wycieka ze

starych gał�zi, ma waniliowy zapach
i była używana do wyrobu perfum. Jed-

nak najwi�ksz� wartość miały jadalne
owoce, a szczególnie zawarta w nich
oliwa. Stanowi ona około połowy masy
dojrzałych owoców.

Z jednego dorodnego drzewa oliw-
nego w ci�gu roku można było uzyskać
nawet 60 litrów oliwy. Oliwa z oliwek
służyła też jako paliwo do lamp, by-
ła wykorzystywana w celach religijnych
i ceremonialnych, jako kosmetyk do cia-
ła i włosów oraz jako lekarstwo do
zmi�kczania i opatrywania ran (Wyjścia
27:20; Kapłańska 2:1-7; 8:1-12; Rut 3:3;
Łukasza 10:33, 34).

Dlaczego w czasach biblijnych tak wysoko ceniono
drzewa oliwne?
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ˇ „Bałam si�, że mój braciszek, John, trafi do lim-
busu”—opowiada Victoria. Dlaczego si� tego oba-
wiała? Jak wyjaśnia, „John umarł, zanim został
ochrzczony, i ksi�dz katolicki powiedział, że z tego
powodu mój brat na zawsze pozostanie w limbu-
sie”. Takie twierdzenie z pewności� może wzbu-
dzać strach, ale czy jest oparte na Piśmie

´
Swi�tym?

Czy Biblia uczy, że dla dzieci, które umieraj� bez
chrztu, nie ma już żadnej nadziei?

Z Biblii wynika, że chrześcijanie powinni być
ochrzczeni. Jezus polecił swym naśladowcom:
„Czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów,
chrzcz�c ich w imi� Ojca i Syna, i ducha świ�te-
go, ucz�c ich przestrzegać wszystkiego, co wam
nakazałem” (Mateusza 28:19, 20). Zwróćmy uwa-
g�, że ci, którzy s� chrzczeni, musz� być uczniami
Jezusa. A zatem osoby takie musiały zdobyć wie-
dz� o Jezusie i postanowiły go naśladować. Rzecz
jasna, takiego wyboru nie jest w stanie dokonać
żadne niemowl�.

Mimo to wielu uważa, że polecenie Jezusa
dotyczy też małych dzieci. „Każdy musi zostać
ochrzczony, nie wył�czaj�c niemowl�t”—przeko-
nuje pastor luterański Richard Bucher. Dodaje:
„Odmawianie im chrztu to odmawianie im prze-
baczenia i narażanie ich na pot�pienie”. W rzeczy-
wistości jednak takie pogl�dy s� sprzeczne z na-
ukami Jezusa przynajmniej z trzech powodów.

Po pierwsze, Jezus nie nauczał, że niemowl�ta
należy chrzcić. Dlaczego ma to takie znaczenie?
Pomyślmy: Jezus sumiennie przekazywał swym
naśladowcom wymagania Boże. Czasami nawet
powtarzał im kluczowe nauki. W jakim celu? Aby
mieć pewność, że dobrze je zrozumieli (Mateusza
24:42; 25:13; Marka 9:34-37; 10:35-45). Jednak ani
razu nie napomkn�ł o chrzcie niemowl�t. Czy za-
pomniał o przekazaniu tego wymagania? W żad-
nym wypadku! Gdyby chrzest niemowl�t był ko-
nieczny, Jezus otwarcie by o tym powiedział.

Po drugie, Jezus nigdy nie mówił, że po śmier-
ci ktokolwiek doświadcza cierpień. Wierzył w to,
co napisano w świ�tych Pismach: „

˙
Zyj�cy s� świa-

domi tego, że umr�, lecz umarli nie s� świado-
mi niczego” (Kaznodziei 9:5). Jezus wiedział, że
zmarli nie trafiaj� do czyśćca, limbusu czy ognis-
tego piekła. Uczył, że nie s� już niczego świado-
mi, a ich stan przypomina gł�boki sen (Jana 11:
1-14).

Po trzecie, Jezus nauczał, że „wszyscy w gro-
bowcach pami�ci” powróc� do życia (Jana 5:28,
29). Niew�tpliwie znajd� si� wśród nich milio-
ny ludzi, którzy nigdy nie zostali ochrzczeni. Po
zmartwychwstaniu b�d� mieli możliwość pozna-
nia Bożych wymagań i dost�pienia życia wieczne-
go w raju na ziemi (Psalm 37:29)�.

Wyraźnie zatem widać, że Biblia nie uczy o ko-
nieczności chrzczenia niemowl�t.

� Wi�cej informacji o ziemskim raju i nadziei na zmart-
wychwstanie można znaleźć w rozdziałach 3 i 7 ksi�ż-
ki Czego naprawd� uczy Biblia? (wydawnictwo

´
Swiadków

Jehowy).

CZYTELNICY PYTAJ�...

Czy należy chrzcić niemowl�ta?
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MOJA PRZESZŁO
´

S
´

C: Dorastałam
w Bertrange, czystym, bezpiecz-
nym i zamożnym miasteczku nie-
opodal Luksemburga. Moi rodzice
s�

´
Swiadkami Jehowy. Bardzo si�

starali wpoić wartości chrześcijańskie całej na-
szej pi�tce—moim starszym braciom i siostrom
oraz mnie.

W wieku parunastu lat zacz�łam mieć za-
strzeżenia co do nauk

´
Swiadków Jehowy. Po-

cz�tkowo bagatelizowałam te w�tpliwości, lecz
stopniowo moja wiara stawała si� coraz słabsza.
Rodzice robili wszystko, co tylko mogli, by na-
prowadzić mnie na właściwe tory, ale ja od-
rzucałam ich pomoc. Bez ich wiedzy sp�dza-
łam czas z młodymi ludźmi, którzy lekceważyli
wszelkie autorytety. Chciałam zaznać wolności,
jak� zdawał si� oferować taki styl życia. Dużo
imprezowaliśmy, sypialiśmy z kim popadnie,
nadużywaliśmy też alkoholu i braliśmy narko-
tyki. Na pocz�tku podobało mi si� towarzystwo

osób, które jak s�dziłam, czer-
pi� z życia pełnymi garściami.

W gruncie rzeczy nie czułam
si� jednak szcz�śliwa. Takie ży-
cie było bardzo płytkie; nikt si�
nad niczym gł�biej nie zasta-
nawiał. Mnie natomiast nurto-
wały pewne sprawy, jak choćby
szerz�ca si� na świecie niespra-
wiedliwość. W miar� upływu
czasu popadałam w coraz wi�k-
sze przygn�bienie.
JAK BIBLIA ZMIENIŁA MO-
JE

˙
ZYCIE: Pewnego dnia, gdy

miałam 17 lat, byłam w wy-
j�tkowo kiepskiej formie. Ma-
ma zorientowała si�, jaka jes-
tem nieszcz�śliwa, i poprosiła,
żebym dała Biblii jeszcze jedn�
szans�. Zach�ciła mnie do prze-

analizowania nauk zawartych w tej Ksi�dze i pod-
j�cia później osobistej decyzji, czy chc� według
nich żyć, czy nie. Ta szczera rozmowa była dla
mnie punktem zwrotnym. Zgodziłam si� stu-
diować Bibli� z pomoc� mojej starszej siostry
Caroline i jej m�ża Akifa. Akif nie wychowy-
wał si� w rodzinie

´
Swiadków Jehowy, ale został

ochrzczony jako dorosła osoba. Ponieważ znałam
jego przeszłość, czułam, że mog� z nim otwarcie
rozmawiać, a było to dla mnie naprawd� ważne.

BIBLIA POMAGA ZMIENI
´

C
˙

ZYCIE

DLACZEGO pewna młoda kobieta powróciła do religii, w której została
wychowana? Przeczytaj, jak sama o tym opowiada.

„Dużo imprezowaliśmy,
sypialiśmy z kim popadnie,
nadużywaliśmy też alkoholu
i braliśmy narkotyki”

„Moje życie
ma teraz
prawdziwy sens”
LISA ANDR

´
E

ROK URODZENIA: 1986

KRAJ: LUKSEMBURG
DAWNIEJ: C

´
ORKA MARNOTRAWNA



STRA
˙

ZNICA ˙ 1 PA
´

ZDZIERNIKA 2011 13

Wiedziałam, że z powodu swojego stylu życia
nie mog� zostać

´
Swiadkiem Jehowy, lecz uwa-

żałam, że to, jak post�puj�, jest wył�cznie moj�
spraw�. Jednak studium Biblii uświadomiło mi,
iż moje zachowanie ma wpływ na uczucia Je-
howy (Psalm 78:40, 41; Przysłów 27:11). Ponad-
to zrozumiałam, że wpływa ono też na inne
osoby.

W miar� dalszego poznawania Biblii przeko-
nywałam si�, że istniej� logiczne dowody na to,
iż jest ona Słowem Bożym. Przeanalizowałam
na przykład wiele proroctw biblijnych, które si�
sprawdziły z niezwykł� dokładności�. Wiedza ta
pomogła mi rozproszyć wcześniej-
sze w�tpliwości.

Jakiś rok po rozpocz�ciu stu-
dium pojechałam z rodzicami od-
wiedzić mojego starszego bra-
ta, który pracował jako ochotnik
w niemieckim Biurze Oddziału.
Gdy zobaczyłam, jaki jest szcz�ś-
liwy, byłam bardzo wzruszona.
Właśnie takiego szcz�ścia szuka-
łam! Duże wrażenie wywarli też na
mnie inni

´
Swiadkowie, którzy tam

pracowali. Bardzo różnili si� od to-
warzystwa nieuczciwych, ż�dnych
wrażeń ludzi, wśród których si�
kiedyś obracałam. Wkrótce po tej
wizycie gor�co pomodliłam si� do
Jehowy i obiecałam, że już zawsze
b�d� Mu służyć. W wieku 19 lat
usymbolizowałam swoje oddanie
si� Bogu chrztem w wodzie.
JAKIE PRZYNIOSŁO MI TO KO-
RZY

´
SCI: Moje życie ma teraz praw-

dziwy sens. Ciesz� si�, że mog� uczyć innych
z Biblii oraz pomagać im poznawać Jehow� i Je-
go obietnice dotycz�ce przyszłości. Również mo-
ja rodzina jest szcz�śliwsza—nie musi si� już
o mnie martwić.

Zdaj� sobie spraw� z popełnionych bł�dów,
ale staram si� ich nie rozpami�tywać. Skupiam
si� raczej na tym, że Jehowa mi przebaczył i oka-
zał życzliwe zainteresowanie. Całym sercem zga-
dzam si� ze słowami zapisanymi w Ksi�dze Przy-
słów 10:22: „Błogosławieństwo Jehowy—oto, co
wzbogaca, a on nie dodaje do niego żadnej bo-
leści”.

„Zdaj� sobie spraw�
z popełnionych bł�dów,
ale staram si�
ich nie rozpami�tywać”
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WCZASIE swych zgubnych w skutkach rz�-
dów kanclerz III Rzeszy, Adolf Hitler, otrzy-

mał dziesi�tki tysi�cy listów. W roku 1945, gdy
Rosjanie zaj�li wschodnie Niemcy, w tym Berlin,
wiele tych listów wywieziono do Moskwy. Histo-
ryk Henrik Eberle przeanalizował tysi�ce pism
przechowywanych w moskiewskich archiwach,
próbuj�c si� dowiedzieć, kto i w jakim celu pisał
do Hitlera. Swoje spostrzeżenia zawarł w ksi�żce
pod tytułem Briefe an Hitler (Listy do Hitlera).

Doktor Eberle stwierdza: „Nauczyciele i studen-
ci, zakonnicy i ksi�ża, bezrobotni i czołowi biznes-
meni, admirałowie i zwykli żołnierze—wszyscy pi-
sali do Hitlera. (...) Niektórzy czcili go jak nowego
Mesjasza, inni zaś widzieli w nim wcielenie zła”.
Czy Hitler otrzymywał listy od dostojników kościel-
nych protestuj�cych przeciwko zbrodniom doko-
nywanym przez nazistów? Odnaleziono zaledwie
kilka takich pism.

W moskiewskich archiwach Eberle znalazł jed-
nak pewn� liczb� listów wysłanych do Hitlera
przez

´
Swiadków Jehowy z różnych cz�ści Niemiec.

Były one wyrazem protestu przeciwko post�powa-
niu nazistów. Do Hitlera trafiło ł�cznie jakieś
20 000 listów i telegramów protestacyjnych od´
Swiadków z około 50 krajów. W okresie istnienia
III Rzeszy tysi�ce

´
Swiadków aresztowano, a kilku-

set zgin�ło w egzekucjach lub zmarło na skutek
złego traktowania. Doktor Eberle podsumowuje:
„Na tle milionów ofiar nazistowskiego reżimu
liczba ta [ofiar spośród

´
Swiadków] wydaje

si� znikoma. Mimo to stanowi świadectwo
zbiorowej i bezkompromisowej niezłom-
ności, która zasługuje na szacunek”.

„Niezłomność,
która zasługuje
na szacunek”
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JEHOWA B
´

OG gor�co pragnie, abyśmy znaleźli
pewien bezcenny skarb, który umieścił w za-

si�gu naszej r�ki. Skarb ten nie gwarantuje bo-
gactwa materialnego, ale może nam zapewnić
coś, czego nie da si� kupić za żadne pieni�dze—
spokój wewn�trzny, zadowolenie i sensowne ży-
cie. Co to za skarb? Odpowiedzi udziela m�dry
król Salomon w Ksi�dze Przysłów 2:1-6.

Salomon wyjaśnia, że chodzi o „poznanie Bo-
ga”, czyli prawd� o Nim i Jego zamierzeniu, ob-
jawion� na kartach Biblii (werset 5). Na skarb
ten składa si� kilka elementów.

Prawdziwe nauki. Biblia udziela odpowiedzi
mi�dzy innymi na nast�puj�ce pytania: Jak Bóg
ma na imi�? (Psalm 83:18). Co si� dzieje z czło-
wiekiem po śmierci? (Psalm 146:3, 4). Po co tu
jesteśmy? (Rodzaju 1:26-28; Psalm 115:16). Po-
myśl: Na ile byś wycenił odpowiedzi na tak waż-
ne pytania?

M�dre rady. Słowo Boże wskazuje nam naj-
lepszy sposób na życie. Co robić, by małżeń-
stwo było trwałe? (Efezjan 5:28, 29, 33). Jak
uczyć dzieci odpowiedzialności? (Powtórzone-
go Prawa 6:5-7; Efezjan 6:4). Jak znaleźć praw-
dziwe szcz�ście? (Mateusza 5:3; Łukasza 11:28).
Zastanów si�: Jak� sum� byłbyś gotów zapłacić
za wiarygodne rady w takich sprawach?

Informacje o naturze i osobowości Boga. Bib-
lia jest głównym źródłem dokładnych informacji
o Bogu. Jaka jest Jego natura? (Jana 1:18; 4:24).
Czy On si� o nas troszczy? (1 Piotra 5:6, 7). Ja-
kimi niezrównanymi przymiotami si� odznacza?
(Wyjścia 34:6, 7; 1 Jana 4:8). Ile warte s� we-
dług ciebie rzetelne informacje o Stwórcy?

„Poznanie Boga” to rzeczywiście duchowy
skarb. Jak możesz go znaleźć? Podpowiedź za-

wiera werset 4, gdzie Salomon przyrównuje te-
go rodzaju wiedz� do „ukrytych skarbów”. Po-
myśl: Ukryty skarb nie wypadnie tak po prostu
ze skrytki i nie trafi w bezczynne r�ce. Jeśli
chcemy go znaleźć, musimy si� zdobyć na wy-
siłek. Podobnie jest z wiedz� o Bogu. Skarb ten
ukryty jest w Biblii. Aby go posi�ść, trzeba si�
wysilić.

Salomon wyjaśnia, co należy robić, żeby zna-
leźć „poznanie Boga”. Sformułowania �przy-
j�ć wypowiedzi’ oraz „skłonić serce” wskazuj�,
że powinniśmy si� odznaczać wrażliwym ser-
cem (wersety 1 i 2). Słowa „przywołasz”, �b�-
dziesz szukał’ i �b�dziesz poszukiwał’ nasuwaj�
myśl o intensywnym, żarliwym d�żeniu (werse-
ty 3 i 4). Chc�c zatem znaleźć ów skarb, musi-
my wnikliwie i szczerze analizować Bibli� (Łu-
kasza 8:15).

Gdy b�dziesz tak post�pował, o reszt� za-
troszczy si� Jehowa. Jak mówi werset 6, �On daje
m�drość’. Tylko z Jego pomoc� jesteśmy w sta-
nie w pełni poj�ć prawdy zawarte w Biblii (Ja-
na 6:44; Dzieje 16:14). Jednego możesz być
pewien: Jeżeli szczerze j� zgł�biasz, to znaj-
dziesz „poznanie Boga”—skarb, który ogromnie
wzbogaci twoje życie (Przysłów 2:10-21)�.

�
´
Swiadkowie Jehowy na całym świecie proponuj� bez-

płatne studium Biblii osobom, które chc� zrozumieć
t� Ksi�g�. Skontaktuj si� z miejscowymi

´
Swiadkami albo

napisz pod jednym z adresów zamieszczonych na stro-
nie 4.

ZBLI
˙

Z SI� DO BOGA

Możesz znaleźć „poznanie Boga”
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1. Dlaczego zalegalizowanie zwi�zku
jest warunkiem szcz�ścia w rodzinie?

Małżeństwo ustanowił Jehowa, szcz�śliwy Bóg.
Jest ono niezb�dne, by rodzina była szcz�śliwa, bo
nie tylko zapewnia towarzystwo, lecz także bezpiecz-
ne środowisko, które sprzyja wychowywaniu dzieci.
Jak Bóg zapatruje si� na małżeństwo? Oczekuje, że
b�dzie to trwały, zawarty zgodnie z prawem zwi�-
zek kobiety i m�żczyzny (Łukasza 2:1-5). Chce, aby
m�ż i żona byli wobec siebie lojalni (Hebrajczyków
13:4). Jehowa dopuszcza rozwód i ponowne za-
warcie małżeństwa tylko w wypadku cudzołóstwa
współmałżonka. Przeczytaj Mateusza 19:3-6, 9.

2. Jak m�ż i żona powinni si� traktować?
Jehowa stworzył m�żczyzn� i kobiet�, żeby w obr�bie

małżeństwa wzajemnie si� uzupełniali (Rodzaju 2:18).
M�ż jako głowa domu powinien przewodzić w zaspoka-
janiu materialnych potrzeb rodziny oraz w pouczaniu jej
o Bogu. Ma też darzyć żon� ofiarn� miłości�. Małżonko-
wie powinni si� kochać i szanować. Ponieważ wszystkie
żony i wszyscy m�żowie s� niedoskonali, bardzo ważne
dla szcz�ścia ich zwi�zków jest to, aby nauczyli si� so-
bie przebaczać. Przeczytaj Efezjan 4:31, 32; 5:22-25, 33
i 1 Piotra 3:7.

3. Czy powinieneś rozstać si� ze współmałżonkiem,
jeśli nie jesteście ze sob� szcz�śliwi?

Jeżeli w twoim małżeństwie źle si� układa, po-
winieneś pracować nad tym, by okazywać współ-
małżonkowi miłość (1 Koryntian 13:4, 5). Słowo
Boże nie zaleca separacji jako sposobu na rozwi�-

zanie trudności małżeńskich. Jednak w skrajnych
okolicznościach chrześcijanin b�dzie musiał zade-
cydować, czy w jego sytuacji separacja jest wska-
zana, czy też nie. Przeczytaj 1 Koryntian 7:10-13.

POZNAWAJ SŁOWO BO
˙

ZE

Jak osi�gn�ć szcz�ście
w rodzinie?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś
takie pytania, jak te zamieszczone
poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak
mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź
w swojej Biblii.

´
Swiadkowie Jehowy

z przyjemności� ci w tym pomog�.



4. Dzieci, czego dla was pragnie Bóg?
Jehowa pragnie, abyście były szcz�śliwe. Daje

wam najlepsze rady, jak zaznawać radości w mło-
dym wieku. Chce, żebyście korzystały z m�drości
i doświadczenia swoich rodziców (Kolosan 3:20).
Bóg ceni wszystko, co robicie, żeby Go wysławiać.
Przeczytaj Kaznodziei 11:9 do 12:1 i Mateusza 19:
13-15; 21:15, 16.

5. Rodzice, czego do szcz�ścia
potrzebuj� wasze dzieci?

Powinniście usilnie starać si� zapewnić dzieciom
jedzenie, mieszkanie i ubranie (1 Tymoteusza 5:8).
Aby jednak były one szcz�śliwe, musicie również za-
szczepiać im miłość do Boga i ch�ć uczenia si� od
Niego (Efezjan 6:4). Jeśli sami pokazujecie, że kocha-
cie Boga, wasz przykład wywiera na serca dzie-
ci duży wpływ. Gdy opieracie przekazywane im
pouczenia na Biblii, dobrze kształtujecie ich spo-
sób myślenia. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 6:4-7
i Przysłów 22:6.

Dzieci odnosz� wiele pożytku z waszych pochwał
i zach�t. Potrzebuj� też korygowania i karcenia. Ta-
kie szkolenie chroni wasze pociechy przed post�-
powaniem, które ograbiłoby je ze szcz�ścia (Przy-
słów 22:15). Jednak karcenie nigdy nie powinno być
szorstkie ani okrutne. Przeczytaj Kolosan 3:21.´

Swiadkowie Jehowy z myśl� o rodzicach i dzie-
ciach wydali kilka ksi�żek opartych na Biblii. Przeczy-
taj Psalm 19:7, 11.

Wi�cej informacji można znaleźć w 14 rozdziale
tej ksi�żki, wydanej przez

´
Swiadków Jehowy.

CZEGO
naprawd�

UCZY BIBLIA?

17
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Jakże różni si� on od m�żczyzny, o któ-
rym mogła marzyć bogobojna żydowska
dziewczyna! Bez w�tpienia nie bierze przy-
kładu z Abrahama, który zgodnie z Bożym
poleceniem gotów był wysłuchać rady swo-
jej żony, Sary (Rodzaju 21:12). Zapewne też
nic nie wie o Jehowie—Bogu, któremu słu-
ży Estera—ani o Jego Prawie. Zna natomiast
prawa perskie, mi�dzy innymi przepis za-
braniaj�cy właśnie tego, co Estera zamie-
rza teraz uczynić. Zdecydowała si� stan�ć
przed królem, mimo że nie została wezwa-
na. A każdy, kto pojawia si� przed perskim
władc� bez wezwania, może to przypłacić
życiem. Gdy Estera zbliża si� do wewn�trz-
nego dziedzińca, sk�d może j� dostrzec mo-
narcha siedz�cy na tronie, prawdopodobnie
jest przekonana, że idzie na pewn� śmierć
(Estery 4:11; 5:1).

Dlaczego podj�ła takie ryzyko? Czego
możemy si� nauczyć z wiary tej niezwykłej
kobiety? Najpierw zobaczmy, jak doszło do
tego, że została królow� Persji.

W domu u Mardocheusza
Estera była sierot�. Rodzice—o których

niewiele wiemy—nadali jej imi� Hadassa,
co po hebrajsku znaczy „mirt”, czyli krzew
o ślicznych białych kwiatach. Kiedy zmarli,
zaopiekował si� ni� jej kuzyn, Mardoche-
usz. Był od niej znacznie starszy i traktował
j� jak córk� (Estery 2:5-7, 15).

Mieszkali w stolicy Persji. Jako żydowscy
wygnańcy, mogli być pogardliwie traktowa-
ni z powodu swojej religii i Prawa Mojże-
szowego, którego starali si� przestrzegać.
Mardocheusz na pewno pouczał Ester� o Je-
howie, miłosiernym Bogu, który już nieje-
den raz wybawił swój lud, mógł zatem zro-
bić to po raz kolejny (Kapłańska 26:44, 45).
Takie rozmowy musiały bardzo ich do sie-
bie zbliżać. Mi�dzy Ester� a jej kuzynem wy-
tworzyła si� niezwykle silna wi�ź.

Mardocheusz siadywał w bramie pałacu
w Suzie razem ze sługami króla, najwyraź-
niej wi�c należał do urz�dników dworskich
(Estery 2:19, 21; 3:3). A czy wiemy coś
o tym, jak dorastała Estera? Możemy si� je-
dynie domyślać, że potrafiła zatroszczyć si�

NA
´
SLADUJMY ICH WIAR�

Stan�ła w obronie
ludu Bożego
ESTERA, drż�c z przej�cia, zbliża si� do dziedzińca pałacu w Suzie.
Pałac wznosi si� na wysokiej platformie nad czystymi wodami rzeki
Choaspes, nieopodal ośnieżonych gór Zagros. Zdobi� go kamienne

kolumny i ogromne pos�gi, a także barwne reliefy z glazurowanej cegły przedstawiaj�ce
łuczników, lwy i skrzydlate byki. Każdy element tej imponuj�cej budowli został tak zapro-
jektowany, by podkreślić pot�g� człowieka, który nazywał siebie „wielkim królem”. Właś-
nie z nim Estera ma si� za chwil� spotkać. Ten człowiek to król Aswerus�, jej m�ż!

� Uważa si�, że Aswerus to Kserkses I, który obj�ł władz�
w imperium perskim na pocz�tku V wieku p.n.e.
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o swojego starszego kuzyna i jego dom, po-
łożony zapewne w biedniejszej dzielnicy po
drugiej stronie rzeki. Niewykluczone, że lu-
biła chodzić na rynek w Suzie, gdzie rze-
mieślnicy i kupcy wystawiali swoje towary,
mi�dzy innymi wyroby ze złota i srebra. Ani
jej przez myśl nie przeszło, że z takich luk-
susowych przedmiotów b�dzie kiedyś mog-
ła korzystać na co dzień. Nie miała poj�cia,
jaka przyszłość j� czeka.

Zdetronizowanie Waszti
Pewnego dnia w Suzie zacz�ło huczeć od

plotek na temat tego, co wydarzyło si� na
dworze królewskim. Podczas wystawnej bie-
siady Aswerus polecił przywołać sw� pi�kn�
żon�, królow� Waszti, która osobno uczto-
wała z kobietami. Ona jednak nie chciała

przyjść. Upokorzony i rozwścieczony wład-
ca spytał swych doradców, jak powinien j�
ukarać. Co z tego wynikło? Waszti została
zdetronizowana, a słudzy królewscy zacz�li
szukać w całym kraju pi�knych młodych
dziewic, spośród których Aswerus miał wy-
brać now� królow� (Estery 1:1 do 2:4).

Powróćmy do domu Mardocheusza. Este-
ra wyrosła na kobiet� o wyj�tkowej urodzie.
Czytamy o niej, że „była ślicznej postaci
oraz pi�knego wygl�du” (Estery 2:7). Nie-
w�tpliwie od czasu do czasu Mardocheusz
spogl�dał na sw� przybran� córk� z dum�,
a jednocześnie zatroskaniem. Fizyczne pi�k-
no może budzić zachwyt, ale powinno iść
w parze z m�drości� i pokor�. W przeciw-
nym razie staje si� pożywk� dla próżności,
pychy i innych złych cech charakteru (Przy-
słów 11:22). Niejeden z nas mógł zaobser-
wować, że tak właśnie bywa. Czy uroda Es-
tery okaże si� zalet�, czy wad�? Odpowiedzi
miał udzielić czas.

Wdzi�k tej dziewczyny nie uszedł uwagi
sług królewskich. Zabrano j� z domu Mar-
docheusza do okazałego pałacu za rzek�
(Estery 2:8). Dla obojga rozstanie to musia-
ło być bardzo bolesne. Przecież zżyli si� ze
sob� jak ojciec z córk�. Mardocheusz na
pewno nie chciał, by jego wychowanka po-
ślubiła poganina—choćby to był król—ale
niestety nie mógł nic zrobić. Niew�tpliwie
przed rozstaniem nie szcz�dził jej rad, a ona
słuchała go z przej�ciem. W drodze do pa-
łacu musiała sobie zadawać mnóstwo py-
tań. Co si� z ni� teraz stanie?

„Zyskiwała łask� w oczach każdego,
kto j� ujrzał”

Estera znalazła si� w świecie zupełnie
dla niej nowym i obcym. Z całego impe-
rium perskiego „zebrano wiele młodych
kobiet”. Mówiły różnymi j�zykami, miały
różne zwyczaje i przekonania. Powierzone

Mardocheusz miał powody, żeby być dumny
ze swej przybranej córki
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opiece urz�dnika Hegaja, przez rok były
poddawane licznym zabiegom upi�kszaj�-
cym, na przykład masażom wonnymi olej-
kami (Estery 2:8, 12). W takim środowisku
nietrudno popaść w obsesj� na punkcie
własnego wygl�du czy rozbudzić w sobie
próżność i ducha rywalizacji. A jak ten styl
życia wpłyn�ł na Ester�?

Mardocheusz bardzo przejmował si� jej
losem. Biblia podaje, że dzień w dzień pod-
chodził jak najbliżej domu kobiet i próbo-
wał dowiedzieć si� czegoś o przybranej cór-
ce (Estery 2:11). Gdy docierały do niego
strz�py informacji—przypuszczalnie przez
życzliwych służ�cych—musiała go rozpie-
rać iście ojcowska duma. Dlaczego?

Estera wzbudziła w Hegaju taki podziw,
że obdarzył j� szczególnymi wzgl�dami—
przydzielił jej siedem służebnych dziewcz�t
i najlepsze miejsce w domu kobiet. Biblia
mówi: „Przez cały ten czas Estera zyskiwała
łask� w oczach każdego, kto j� ujrzał” (Es-
tery 2:9, 15). Czy takie silne wrażenie robi-
ła tylko jej uroda? Nie, w gr� wchodziło coś
znacznie cenniejszego.

Na przykład w sprawozdaniu biblij-
nym czytamy: „Estera nie powiedziała ani
o swym ludzie, ani o swoich krewnych,
gdyż Mardocheusz przykazał jej, by o tym
nie mówiła” (Estery 2:10). Mardocheusz
wyraźnie polecił Esterze, żeby nie wyjawia-
ła swego żydowskiego pochodzenia, bo być
może widział, że otoczenie króla jest bardzo
uprzedzone do jego rodaków. Jakże wi�c
musiał si� cieszyć, gdy słyszał, że Estera—
choć nie podlegała już jego opiece—w dal-
szym ci�gu była mu posłuszna i post�powa-
ła rozs�dnie!

Dzisiaj młodzi ludzie podobnie mog�
sprawiać radość rodzicom lub opiekunom.
Robi� tak, jeśli opieraj� si� złym wpływom
i trzymaj� słusznych zasad również wtedy,
gdy rodzice ich nie widz� i gdy otaczaj� ich
osoby płytkie b�dź zdeprawowane. W rezul-
tacie tak jak Estera rozweselaj� serce swego
niebiańskiego Ojca (Przysłów 27:11).

Nadszedł czas, kiedy Estera miała stawić
si� przed królem. Mogła zażyczyć sobie,
czego tylko chciała, żeby wygl�dać jeszcze
atrakcyjniej. Ale „nie prosiła o nic oprócz

Estera wiedziała, że pokora i m�drość s� znacznie cenniejsze niż uroda
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tego, o czym wspomniał Hegaj” (Estery
2:15). Być może uznała, że sama uroda nie
zrobi na władcy wrażenia— że na jego dwo-
rze znacznie trudniej jest o skromność i po-
kor�. Jak zareagował król?

Słowo Boże donosi: „Król pokochał Este-
r� bardziej niż wszystkie inne kobiety, tak
iż zyskała u niego wi�cej łaski oraz lojalnej
życzliwości niż wszystkie pozostałe dziewi-
ce. I włożył na jej głow� królewskie nakrycie
głowy, i uczynił j� królow� w miejsce Wasz-
ti” (Estery 2:17). Tej skromnej żydowskiej
dziewczynie z pewności� niełatwo przyszło
dostosować si� do dworskiego życia—była
teraz królow�, żon� najpot�żniejszego wład-
cy tamtych czasów! Czy te zaszczyty wbiły
j� w pych�?

Ależ sk�d! Estera wci�ż słuchała rad przy-
branego ojca. Nie zdradzała swego żydow-
skiego pochodzenia, a gdy Mardocheusz
wykrył spisek na życie Aswerusa, posłusznie
przekazała królowi jego ostrzeżenie, uda-
remniaj�c zamach (Estery 2:20-23). Sw� po-
kor� i uległości� dowodziła, że wci�ż ma sil-
n� wiar�. Obecnie taka postawa nie jest
w modzie. Norm� staje si� bunt i niepo-
słuszeństwo. Jednak ci, którzy przejawiaj�
prawdziw� wiar�, wzorem Estery ceni� uleg-
łość.

Próba wiary
Tymczasem na dworze Aswerusa zro-

bił karier� m�żczyzna imieniem Haman.
Król powierzył mu urz�d pierwszego mi-
nistra, czyni�c go swym głównym dorad-
c� i drugim co do znaczenia człowiekiem
w imperium. Monarcha zarz�dził, że te-
mu dostojnikowi wszyscy maj� si� nisko
kłaniać (Estery 3:1-4). Mardocheusz zna-
lazł si� w kłopotliwej sytuacji. Pragn�ł słu-
chać króla, ale nie chciał obrażać Boga.
Haman był „Agagit�”, a wi�c najprawdopo-

dobniej potomkiem Agaga, amalekickiego
króla, którego z wyroku Bożego uśmiercił
prorok Samuel (1 Samuela 15:33). Niego-
dziwi Amalekici byli wrogami Jehowy i Iz-
raela. Dlatego Bóg pot�pił ich jako naród
(Powtórzonego Prawa 25:19)�. Czy w takim
razie pobożny

˙
Zyd mógł kłaniać si� Amale-

kicie z królewskiego rodu? Dla Mardocheu-
sza było to nie do pomyślenia. Nie uległ
żadnym naciskom. Po dziś dzień bogobojni
ludzie s� gotowi narazić życie, by trzymać
si� zasady: „Musimy być bardziej posłusz-
ni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje
5:29).

Haman wpadł w furi�. Zacz�ł szukać
sposobu nie tylko, by zabić Mardocheu-
sza, ale też by wyt�pić cały jego naród.
W rozmowie z królem przedstawił

˙
Zydów

w złym świetle. Nie wymienił ich z nazwy,
lecz zasugerował, że chodzi o lud mało
znacz�cy, „rozproszony i odł�czony”. Co
gorsza, powiedział, że nie respektuj� praw
króla, a wi�c s� niebezpiecznymi rebelian-
tami. Zobowi�zał si� wpłacić do skarbca
królewskiego olbrzymi� sum� na pokrycie
kosztów wymordowania wszystkich

˙
Zydów

w imperium�. Aswerus wr�czył mu swój
sygnet, by mógł nim opiecz�tować wszelkie
niezb�dne rozkazy (Estery 3:5-10).

Wkrótce do każdego zak�tka rozległe-
go imperium rozesłano konnych kurierów
z wyrokiem śmierci na

˙
Zydów. Złowroga

wieść dotarła również do odległej Jerozoli-
my, gdzie ostatek tego narodu po powrocie
z niewoli babilońskiej ci�żko pracował przy

� Haman mógł być jednym z ostatnich żyj�cych Amale-
kitów, bo już wcześniej, za dni króla Ezechiasza, został wy-
bity ich „ostatek” (1 Kronik 4:43).
� Haman ofiarował 10 000 srebrnych talentów, co dziś

stanowi równowartość setek milionów dolarów. Jeśli As-
werusem był władca znany jako Kserkses I, to oferta pie-
ni�żna Hamana mogła przypaść mu do gustu. Wiado-
mo, że Kserkses stracił fortun� na nieudan� kampani�
w Grecji (przeprowadzon� prawdopodobnie przed mał-
żeństwem Aswerusa z Ester�).
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odbudowie miasta, którego nie chronił jesz-
cze żaden mur. Jakże musieli być przygn�-
bieni! Kiedy Mardocheusz usłyszał o rozka-
zie króla, być może pomyślał o swoich
rodakach w Jerozolimie, a także o znajo-
mych i krewnych w Suzie. Zdruzgotany,
rozdarł swe szaty, „okrył si� worem i popio-
łem” i zacz�ł głośno lamentować na środku
miasta. Tymczasem Haman spokojnie bie-
siadował z królem, zupełnie nieporuszony
rozpacz�

˙
Zydów oraz ich przyjaciół (Estery

3:12 do 4:1).
Mardocheusz wiedział, że musi działać.

Ale co tu pocz�ć? Na wieść o jego smutku
Estera wysłała mu nowe szaty, lecz Mardo-
cheusz nie dawał si� pocieszyć. Być może
od dawna zastanawiał si�, dlaczego Jehowa
pozwolił, by odebrano mu ukochan� wy-
chowank� i dano j� za żon� pogańskiemu

władcy. Teraz sprawa zdawała si� wyjaśniać.
Mardocheusz przekazał Esterze wiadomość,
błagaj�c, by interweniowała u króla—by
wyst�piła w obronie swojego ludu (Estery
4:4-8).

Gdy do Estery dotarła prośba kuzyna, ser-
ce w niej zamarło. Stan�ła przed najwi�ksz�
prób� wiary. Swoje obawy szczerze wyjawi-
ła w odpowiedzi przesłanej Mardocheuszo-
wi. Przypomniała mu o prawie, zgodnie
z którym pojawienie si� przed monarch�
bez wezwania groziło śmierci�. Winowajca
uchodził z życiem tylko wtedy, gdy władca
wyci�gn�ł w jego kierunku złote berło. Czy
Estera mogła na to liczyć? Wiedziała prze-
cież, jaki los za nieposłuszeństwo wobec
króla spotkał Waszti. Na dodatek, jak wy-
znała Mardocheuszowi, Aswerus nie zapro-
sił jej do siebie już od 30 dni. Miała wi�c

Estera w obronie ludu Bożego była gotowa narazić życie
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powody przypuszczać, że popadła w niełas-
k� u kapryśnego władcy (Estery 4:9-11)�.

Aby umocnić wiar� Estery, Mardocheusz
udzielił jej stanowczej odpowiedzi. Oświad-
czył, że jeśli ona nie podejmie działania, ra-
tunek dla

˙
Zydów przyjdzie z innej strony.

Ale czy wtedy sama b�dzie mogła spodzie-
wać si� ocalenia? Mardocheusz dał wyraz
gł�bokiej wierze w Jehow�, który nigdy
nie pozwoli, by Jego lud został wyt�piony,
a Jego obietnice si� nie spełniły (Jozuego

� Kserkses I był znany ze zmienności i gwałtownego
usposobienia. Grecki historyk Herodot opisał kilka jego za-
chowań podczas wyprawy przeciwko Grecji. Król polecił
zbudować prowizoryczny most przez cieśnin� Hellespont.
Gdy most zniszczyła burza, nakazał ści�ć konstruktorów
oraz „ukarać” morze—wychłostać wod� i wygłosić słowa
pot�pienia. A kiedy w trakcie tej samej kampanii pewien
bogaty człowiek błagał o zwolnienie z wojska jednego z je-
go synów, Kserkses kazał rozci�ć tego syna na pół i wysta-
wić ciało na pokaz jako ostrzeżenie.

23:14). Nast�pnie spytał Ester�: „Któż wie,
czy właśnie nie na taki czas dost�piłaś god-
ności królewskiej?” (Estery 4:12-14). Mar-
docheusz bezgranicznie ufał Jehowie, swe-
mu Bogu. Czy to samo można powiedzieć
o nas? (Przysłów 3:5, 6).

Wiara silniejsza
niż strach przed śmierci�

Estera podj�ła decyzj�. Poprosiła Mardo-
cheusza, by razem z innymi

˙
Zydami przez

trzy dni pościł tak jak ona. Przekazan� wia-
domość zakończyła słowami, które do dzi-
siaj tchn� wiar� i odwag�: „Jeśli mam zgi-
n�ć, to zgin�” (Estery 4:15-17). Być może
nigdy wcześniej nie modliła si� tak żarliwie
jak w ci�gu tych trzech dni. Potem, by
zjednać sobie przychylność króla, zadbała
o swój wygl�d. Ubrała si� w najpi�kniejsze
szaty i poszła.

Wróćmy teraz do opisanej na wst�pie
chwili, gdy Estera zbliża si� do królewskie-
go dziedzińca. Przez głow� przemykaj� jej
rozmaite myśli, na pewno też gor�co si�
modli. Wreszcie wchodzi na dziedziniec,
gdzie może zobaczyć Aswerusa siedz�cego
na tronie. Prawdopodobnie przypatruje si�
jego twarzy i próbuje coś z niej wyczytać.
Jeśli musi czekać, każda chwila wydaje si�
jej wieczności�. Nagle m�ż j� dostrzega.
Niew�tpliwie jest zaskoczony, lecz na jej wi-
dok si� rozpogadza—i wyci�ga ku niej zło-
te berło! (Estery 5:1, 2).

Estera b�dzie mogła teraz wyst�pić
w obronie swego Boga i ludu. Tym, czego
właśnie dokonała, dała wszystkim sługom
Jehowy wspaniały przykład wiary. Ale to
dopiero pocz�tek. Jak przekona króla, że je-
go faworyt, Haman, jest podłym intrygan-
tem? Czy przyczyni si� do ocalenia swego
narodu? Przeczytamy o tym w nast�pnym
artykule z tej serii.



CHYBA przyznasz, że to ważne, by w szko-
le nie zasypiać. Na lekcjach niejednego

bierze senność, ale żeby si� czegoś nauczyć,
nie można spać. Być może chodzisz też na
zebrania, na których studiujesz Bibli�.

Jak myślisz, co możesz zrobić, żeby w szko-
le i na zebraniach chrześcijańskich nie zasy-
piać?—� Warto na przykład kłaść si� wcześ-
niej spać. Może przydałaby ci si� także
popołudniowa drzemka. Spróbujmy wyci�g-
n�ć nauk� z tego, co przytrafiło si� pewne-
mu młodzieńcowi, który późno wieczorem
zasn�ł podczas przemówienia apostoła Paw-
ła. Odszukaj w Biblii 20 rozdział Dziejów
Apostolskich, wersety od 7 do 12. Zobacz, co
si� wtedy wydarzyło.

Paweł odwiedził zbór znajduj�cy si� w por-
towym mieście Troadzie. Z Biblii wiemy, że
„nast�pnego dnia miał odejść”, bo zamierzał
popłyn�ć dalej. Z tego powodu „przeci�gn�ł
sw� mow� aż do północy”. Czytamy: „Kie-
dy Paweł dalej mówił, pewien młodzieniec
imieniem Eutychus, siedz�c w oknie, zapadł
w gł�boki sen”. Co si� wtedy stało?—

Eutychus wypadł przez okno „z trzeciej
kondygnacji”. Paweł i inni szybko zbiegli na
dół. Eutychus leżał na ziemi. Był martwy! Czy
wyobrażasz sobie, jaki smutek wszystkich
ogarn�ł?—Biblia mówi, że Paweł przypadł
do Eutychusa i go obj�ł. Po chwili zawołał
z radości�: �Nie martwcie si�, już wszystko
jest dobrze!’. Bóg wskrzesił Eutychusa!

� Jeżeli po zdaniu wyst�puje myślnik (—), to czytaj�c ten ar-
tykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauz� i zach�ć je do wy-
rażenia własnego zdania.

UCZ SWOJE DZIECI

Kiedy nie należy spać

24



Czego nas to uczy o Bogu?—Nasz niebiań-
ski Ojciec, Jehowa, może przywrócić ludziom
życie, także tym, którzy zmarli w młodym
wieku. Jehowa dobrze ci� rozumie i kocha
nawet bardziej niż twoi rodzice. Jezus w cza-
sie swego pobytu na ziemi pokazał, jaki jest
Ojciec, gdy brał dzieci w ramiona i je błogo-
sławił. Wskrzesił też młode osoby, mi�dzy in-
nymi 12-letni� dziewczynk�.

Co czujesz, wiedz�c, że twój niebiański
Ojciec ci� kocha?—Oczywiście pragniemy
odwzajemniać Jego miłość i chcemy być Mu
posłuszni. Czy wiesz, jak możemy pokazać,
że Go kochamy?—Jednym ze sposobów jest
mówienie o tym. Jezus powiedział: „Miłuj�
Ojca”. Ale dowodził tego nie tylko słowa-
mi. Pokazywał to również swoim post�powa-
niem.

Jezus był posłuszny Bogu. Oznajmił: „Za-
wsze czyni� to, co si� jemu podoba”. Jeżeli
b�dziemy post�pować podobnie, wówczas
chc�c podobać si� Jehowie i Jego Synowi,
postaramy si� nie spać wtedy, kiedy nie po-
winniśmy.

PRZECZYTAJ W SWOJEJ BIBLII
Dzieje 20:7-12
Łukasza 8:49-56
Jana 8:29; 14:31
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„Dat� zburzenia Jerozolimy powszechnie uznawan� przez historyków i archeologów jest
rok 586 lub 587 p.n.e.� Dlaczego

´
Swiadkowie Jehowy twierdz�, że był to rok 607 p.n.e.?

Na czym opieracie to wyliczenie?”

POWY
˙
ZSZE pytanie zadał jeden z naszych czy-

telników. Dlaczego interesuje nas dokładna
data zburzenia Jerozolimy przez babilońskiego
króla Nebukadneccara (Nabuchodonozora) II?
Po pierwsze, dlatego, że wspomniane wydarze-
nie stanowi ważny punkt zwrotny w dziejach
ludu Bożego. Pewien historyk nadmienił, iż do-
prowadziło ono do „katastrofy, i to ostatecznej
katastrofy”. Rok ten oznaczał koniec funkcjo-
nowania świ�tyni, która przez ponad 400 lat by-
ła centrum wielbienia Wszechmocnego Boga.
Pisarz biblijnego psalmu ubolewał: „Boże, (...)
zbezcześcili Tw� świ�t� świ�tyni�, zamienili Je-
ruzalem w ruin� gruzów” (Psalm 79:1, Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski)�.

Po drugie, jeśli dokładnie ustalimy rok roz-
pocz�cia si� tej „ostatecznej katastrofy” oraz

� W źródłach naukowych wyst�puj� obie daty. Dla
uproszczenia w tym i w nast�pnym artykule b�dziemy po-
sługiwać si� jedn�—587 p.n.e. Spośród różnych sposobów
zapisywania dat wybieramy skrót p.n.e., „przed nasz� er�”.
�

´
Swiadkowie Jehowy wydali rzetelne tłumaczenie Biblii

pod nazw� Pismo
´

Swi�te w Przekładzie Nowego
´

Swiata. Je-
żeli nie jesteś

´
Swiadkiem Jehowy, być może przy rozważa-

niu zagadnień biblijnych wolisz posługiwać si� innymi
przekładami. Niniejszy artykuł zawiera cytaty z różnych
powszechnie uznawanych tłumaczeń Biblii.

zrozumiemy, że odrodzenie si� religii prawdzi-
wej w Jerozolimie było spełnieniem precyzyj-
nego proroctwa biblijnego, to możemy nabrać
wi�kszego zaufania do Słowa Bożego. Dlacze-
go wi�c

´
Swiadkowie Jehowy trzymaj� si� daty,

która o 20 lat różni si� od powszechnie uzna-
wanej chronologii? Krótko mówi�c, ze wzgl�-
du na dowody obecne w samej Biblii.

„Siedemdziesi�t lat”—dla kogo?
Wiele lat przed zagład� Jerozolimy żydowski

prorok Jeremiasz podał ważn� informacj�, po-
zwalaj�c� zrozumieć chronologi� biblijn�. „Do
wszystkich mieszkańców Jerozolimy” skiero-
wał nast�puj�ce ostrzeżenie: „Cały ten kraj zo-
stanie spustoszony i opuszczony, a narody b�-
d� służyć królowi babilońskiemu przez lat
siedemdziesi�t” (Jeremiasza 25:1, 2, 11, Biblia
Tysi�clecia, wydanie V). Później prorok dodał:
„Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Gdy si� dopeł-
ni siedemdziesi�t lat w Babilonie, zwróc� na
was uwag� i potwierdz� wobec was swoje
dobre słowo, sprowadzaj�c was z powrotem
na to miejsce’” (Jeremiasza 29:10). Jak rozu-
mieć wyrażenie „siedemdziesi�t lat”? I jak ten

Kiedy została zburzona starożytna Jerozolima?
CZ�

´
S

´
C

PIERWSZA
JAKIE TO MA ZNACZENIE?
NA CO WSKAZUJ� DOWODY?

Jest to pierwszy z dwóch artykułów omawiaj�cych
kwestie naukowe zwi�zane z dat� zburzenia staro-
żytnej Jerozolimy. Oba artykuły zawieraj� starannie
udokumentowane i oparte na Biblii odpowiedzi
na pytania nurtuj�ce niektórych czytelników.
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okres pomaga ustalić dat� zburzenia Jerozo-
limy?

Niektóre przekłady wspominaj� o 70 latach
nie „w Babilonie”, ale „dla Babilonu” (BT ).
Cz�ść historyków twierdzi zatem, iż ten 70-
-letni okres dotyczy mocarstwa babilońskiego,
a nie narodu żydowskiego. Według chronolo-
gii świeckiej Babilończycy mieli władz� nad
ziemi� judzk� i Jerozolim� przez jakieś 70 lat—
mniej wi�cej od roku 609 p.n.e. do 539 p.n.e.,
kiedy to zdobyto Babilon, stolic� ich impe-
rium.

Jak jednak wskazuje Pismo
´
Swi�te, ten 70-

-letni okres był surow� kar� sprowadzon�
przez Boga na mieszkańców Judy i Jerozolimy,
którzy na mocy przymierza z Bogiem mieli
być Mu posłuszni (Wyjścia 19:3-6). Gdy nie
chcieli si� odwrócić od swoich grzechów, Bóg
oznajmił: „Oto pośl�, by przyprowadzić (...)
Nabuchodonozora, króla Babilonu (...) prze-
ciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom
i przeciw wszystkim narodom dokoła” (Jere-
miasza 25:4, 5, 8, 9, BT ). Chociaż gniew
Babilonu miał być skierowany również prze-
ciw okolicznym narodom, to spustoszenie Je-
rozolimy i 70-letnia niewola zostały nazwa-
ne przez Jeremiasza „kar� za przewinienie”,
ponieważ Jerozolima „raż�co zgrzeszyła” (La-
mentacje 1:8; 3:42; 4:6).

A zatem według Pisma
´
Swi�tego 70-letnie

wygnanie było surow� kar� wymierzon� miesz-
kańcom Judy przez Boga za pośrednictwem
Babilończyków. Jednak Bóg obiecał

˙
Zydom,

że po 70 latach �znów przyprowadzi ich na
to miejsce’—do Judy i Jerozolimy (Jeremiasza
29:10, BT ).

Kiedy si� rozpocz�ło
„siedemdziesi�t lat”?

Ezdrasz, natchniony przez Boga historyk,
który żył po upływie 70 lat zapowiedzia-
nych przez proroka Jeremiasza, napisał o królu
Nebukadneccarze: „Wszystkich, którzy zdołali
unikn�ć miecza, poprowadzono do Babilonu,
gdzie byli niewolnikami [Nabuchodonozora i]

jego synów aż do czasu powstania tam króle-
stwa perskiego. I tak wypełniły si� słowa Jah-
we, wypowiedziane przez usta proroka Jere-
miasza: Dopóki kraj ten nie dopełni swoich
szabatów, b�dzie leżał odłogiem przez cały
czas swego uciśnienia, aż upłynie czas sie-
demdziesi�ciu lat” (2 Kronik 36:20, 21, Biblia
Warszawsko-Praska).

Tak wi�c podczas 70 lat kraina judzka i Je-
rozolima miały �dopełnić swoich szabatów’.
Oznaczało to, że ziemia nie b�dzie uprawiana—
pola nie b�d� obsiewane, a winnice przycinane
(Kapłańska 25:1-5). Z powodu nieposłuszeń-
stwa sług Bożych, których grzechy mogły obej-
mować nieprzestrzeganie lat sabatowych, ich
ziemia miała być opustoszała i leżeć odłogiem
przez 70 lat (Kapłańska 26:27, 32-35, 42, 43).

Od kiedy ziemia judzka była opuszczona
i nieuprawiana? W rzeczywistości Babilończy-
cy pod wodz� Nebukadneccara zaatakowali Je-
rozolim� dwukrotnie, ale w pewnym odst�-
pie czasu. Kiedy wi�c rozpocz�ł si� omawiany
okres 70 lat? Na pewno nie wtedy, gdy Nebu-
kadneccar wyruszył po raz pierwszy. Dlaczego?
Co prawda uprowadził wówczas z Jerozoli-
my do Babilonu wielu jeńców, ale mnóstwo
mieszkańców kraju pozostawił; nie zburzył też
stolicy. Jeszcze przez szereg lat „niski stanem”
lud zamieszkuj�cy Jud� utrzymywał si� z upra-
wy ziemi (2 Królów 24:8-17). Miało si� to jed-
nak radykalnie zmienić.

Bunt
˙
Zydów ponownie przywiódł Babiloń-

czyków do Jerozolimy (2 Królów 24:20; 25:
8-10). Doszcz�tnie zniszczyli oni miasto wraz
ze świ�t� świ�tyni�, a wielu mieszkańców za-
brali do niewoli. W ci�gu dwóch miesi�cy „ca-
ły lud [który jeszcze pozostał w kraju], od
najmłodszych do najstarszych, i dowódcy woj-
skowi zbiegli do Egiptu, gdyż bali si� Chaldej-
czyków”, czyli Babilończyków (2 Królów 25:
25, 26, BWP). Właśnie od tego czasu, od
miesi�ca Tiszri—siódmego w kalendarzu ży-
dowskim (wrzesień/październik)—ziemia była
opuszczona i nieuprawiana i dlatego można
powiedzieć, że zacz�ł si� dla niej sabat. Ustami



Jeremiasza Bóg rzekł do żydowskich uchodź-
ców przebywaj�cych w Egipcie: „Widzieliście
nieszcz�ście, które sprowadziłem na Jerozoli-
m� i na wszystkie miasta Judy. S� one dzisiaj
ruin� i nikt w nich nie mieszka” (Jeremiasza
44:1, 2, Edycja

´
Swi�tego Pawła). Najwyraźniej

wi�c właśnie wtedy rozpocz�ł si� zapowiedzia-
ny okres 70 lat. Który to był rok? Aby znaleźć
odpowiedź, ustalmy, kiedy si� ten okres za-
kończył.

Kiedy si� zakończyło
„siedemdziesi�t lat”?

Prorok Daniel, który przebywał w Babilonie
i żył „aż do przej�cia władzy przez królów per-
skich”, obliczył, kiedy miało dobiec końca 70
lat niewoli (2 Kronik 36:20, KUL). Napisał: „Ja,
Daniel, dociekałem w ksi�gach liczby lat, któ-

re objawił PAN prorokowi Jeremiaszowi, a któ-
re miały upłyn�ć od spustoszenia Jerozoli-
my. Miało to być siedemdziesi�t lat” (Daniela
9:1, 2, E

´
SP).

Ezdrasz, który również analizował proroctwa
Jeremiasza, powi�zał koniec „okresu lat sie-
demdziesi�ciu” z czasem, gdy Bóg pobudził
„ducha Cyrusa, króla perskiego, by nakazał
ogłosić” stosowne zarz�dzenie (2 Kronik 36:
21, 22, Biblia poznańska). Kiedy

˙
Zydzi zostali

uwolnieni? Wspomniane zarz�dzenie wyszło
„w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji” (zo-
bacz ramk� „Kluczowa data w historii”). Do je-
sieni 537 roku p.n.e.

˙
Zydzi powrócili już do

Jerozolimy, by wznowić tam prawdziwe wiel-
bienie Boga (Ezdrasza 1:1-5; 2:1; 3:1-5).

A zatem według chronologii biblijnej ten
70-letni okres należy rozumieć dosłownie—

Rok 539 p.n.e. jako dat� zdobycia Babilonu przez Cyrusa II
potwierdzaj� nast�puj�ce świadectwa:

ˇ Starożytne źródła historyczne i tabliczki klinowe: Diodor Sycy-
lijczyk (ok. 80-20 p.n.e.) napisał, że Cyrus został królem Persji
„w pierwszym roku pi�ćdziesi�tej pi�tej olimpiady” (Historical Li-
brary, IX, 21). Był to rok 560 p.n.e. Grecki historyk Herodot (ok. 485-
-425 p.n.e.) wspomniał, iż Cyrus „zgin�ł po dwudziestu dziewi�ciu
ogółem latach panowania”, co oznacza, że był to trzydziesty rok
jego panowania, a wi�c 530 p.n.e. (Dzieje, I, 214, tłum. S. Hammer).
Jak wynika z tabliczek klinowych, Cyrus, zanim poniósł śmierć, miał
władz� nad obszarem Babilonii dziewi�ć lat. A zatem gdy odejmie-
my dziewi�ć lat od daty jego śmierci (530 p.n.e.), dochodzimy do
roku 539 p.n.e., kiedy to Cyrus zdobył Babilon.

' Dodatkowy dowód na tabliczce klinowej:
´
Swiadectwem potwier-

dzaj�cym śmierć Cyrusa w roku 530 p.n.e. jest babilońska tabliczka
astronomiczna (BM 33066). Chociaż zawiera ona bł�dne informacje
dotycz�ce pozycji ciał niebieskich, to podaje opis dwóch zaćmień
Ksi�życa, które wi�że z siódmym rokiem panowania Kambyzesa II,
syna i nast�pcy Cyrusa. Oba te zjawiska utożsamia si� z zaćmienia-
mi Ksi�życa widzianymi w Babilonie 16 lipca 523 roku p.n.e. oraz
10 stycznia 522 roku p.n.e. A zatem siódmy rok panowania Kamby-
zesa rozpocz�ł si� wiosn� 523 roku p.n.e. Pierwszym rokiem jego pa-
nowania był wi�c rok 529 p.n.e. W takim razie ostatnim rokiem pano-
wania Cyrusa był rok 530 p.n.e. Wynika z tego, że władca ten zacz�ł
panować nad Babiloni� w roku 539 p.n.e.

KLUCZOWA DATA W HISTORII
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dobiegł on końca w roku 537 p.n.e. Licz�c 70
lat wstecz, dochodzimy do pocz�tku tego okre-
su w roku 607 p.n.e.

Skoro dowody oparte na Piśmie
´
Swi�tym,

natchnionym przez Boga, wyraźnie wskazuj�
na rok 607 p.n.e. jako dat� zniszczenia Jerozo-
limy, to dlaczego wiele autorytetów trzyma si�
roku 587? Uczeni ci polegaj� na dwóch źród-
łach informacji—pismach historyków klasycz-
nych oraz kanonie Ptolemeusza. Czy te do-
kumenty s� bardziej wiarygodne niż Biblia?
Zbadajmy to.

Historycy klasyczni— jak dokładni?
Historycy, którzy żyli w czasach bliskich

zagładzie Jerozolimy, podaj� niejednolite in-
formacje na temat królów nowobabilońskich
(zobacz ramk� „Królowie nowobabilońscy”)�.
Podawana przez nich kolejność wydarzeń nie
zgadza si� z Bibli�. Ale jak dalece wiarygodne
s� ich opracowania?

Jednym z historyków żyj�cych blisko epoki
nowobabilońskiej był Berossos. Oryginał jego
dzieła Babyloniaka, sporz�dzony około roku
281 p.n.e., zagin�ł, a przetrwały tylko fragmen-
ty cytowane w dziełach innych historyków. Be-
rossos twierdził, że korzystał z „ksi�żek, któ-
re z wielk� pieczołowitości� przechowywano
w Babilonie”1. Czy rzeczywiście był on rzetel-
nym historykiem? Rozważmy przykład.

� Imperium nowobabilońskie rozpocz�ło si� od pano-
wania Nabopolasara, ojca Nebukadneccara, a zakończyło
panowaniem Nabonida. Okres ich władzy interesuje uczo-
nych, ponieważ pokrywa si� w dużej cz�ści z 70-letnim
spustoszeniem Jerozolimy.

Berossos napisał, że asyryjski król Sancherib
sprawował władz� po „panowaniu [swojego]
brata”; „a po nim jego syn [Asarhaddon kró-
lował] 8 lat; a potem Sammuges [Szamasz-szu-
ma-ukin] 21 lat” (III, 2.1, 4). Jednakże babiloń-
skie dokumenty historyczne spisane na długo
przed Berossosem podaj�, iż Sancherib obj�ł
tron po swoim ojcu, Sargonie II, a nie swoim
bracie; Asarhaddon panował 12 lat, nie 8, zaś
Szamasz-szuma-ukin sprawował władz� przez
20 lat, a nie 21. Uczony Robartus J. van der
Spek wprawdzie przyznał, że Berossos korzys-
tał z kronik babilońskich, ale napisał: „Nie po-
wstrzymało go to przed wprowadzeniem włas-
nych dodatków i interpretacji”2.

Jak inni uczeni zapatruj� si� na Berossosa?
„W przeszłości Berossos był uznawany za his-
toryka”—napisał Stanley M. Burstein, który
skrupulatnie analizował jego dzieła. Nast�p-
nie podsumował: „Gdyby nim był, to jego
wyniki należałoby uznać za mierne. Nawet
w obecnym fragmentarycznym stanie Babylo-
niaka zawiera zaskakuj�ce przeinaczenia pro-
stych faktów (...) U historyka takie uchybienia
zasługiwałyby na pot�pienie, ale wysiłki Beros-
sosa nie były przecież ukierunkowane histo-
rycznie”3.

W zwi�zku z powyższym, jakie jest twoje
zdanie? Czy obliczenia Berossosa naprawd�
można uznać za jednolite i dokładne? A co po-
wiedzieć o innych historykach klasycznych,
którzy na ogół opierali swoj� chronologi� na
opracowaniach Berossosa? Czy ich informacje
dotycz�ce historii s� godne zaufania?

KR
´

OLOWIE NOWOBABILO
´

NSCY
Jeśli świadectwa tych historyków s� rzetelne, to dlaczego si� różni�?

Królowie
BEROSSOS POLIHISTOR FLAWIUSZ PTOLEMEUSZ

ok. 350-270 p.n.e. 105-? p.n.e. 37-? 100 n.e. ok. 100-170 n.e.

Nabopolasar 21 20 — 21
Nebukadneccar II 43 43 43 43
Amelmarduk 2 12 18 2
Neriglisar 4 4 40 4
Labaszimarduk 9 miesi�cy — 9 miesi�cy —
Nabonid 17 17 17 17

Długość panowania króla (w latach) według starożytnych historyków
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Kanon Ptolemeusza
Dla poparcia tradycyjnie uznawanej daty,

mianowicie 587 roku p.n.e., przytacza si� rów-
nież kanon Klaudiusza Ptolemeusza, astrono-
ma z II wieku n.e. Utworzona przez niego lista
królów uchodzi za trzon chronologii starożyt-
nej, w tym także nowobabilońskiej.

Ptolemeusz sporz�dził swoje zestawienie ja-
kieś 600 lat po upadku dynastii nowobabiloń-
skiej. W jaki wi�c sposób ustalił pocz�tek
panowania króla, którego umieścił w spisie
na pierwszym miejscu? Jak sam wyjaśnił, ko-
rzystał z danych o zjawiskach astronomicz-
nych, mi�dzy innymi o zaćmieniach Ksi�życa,
by dojść „do pocz�tku panowania Nabo-
nassara”—pierwszego króla z listy4. Dlatego
Christopher Walker z Muzeum Brytyjskiego
uznał, że kanon Ptolemeusza był „sztucznym
systemem maj�cym wyposażyć astronomów
w ujednolicon� chronologi�”, a nie „w pre-
cyzyjne zestawienie dat wst�pienia na tron
i śmierci królów”5.

„Od dawna wiadomo, że kanon ten jest rze-
telny pod wzgl�dem astronomicznym”—napi-

sał profesor Leo Depuydt, jeden z zagorzałych
obrońców Ptolemeusza, po czym dodał: „Ale
nie znaczy to automatycznie, że jest wiarygod-
ny pod wzgl�dem historycznym”. Na temat
listy królów Depuydt wyjaśnił: „Jeśli chodzi
o wcześniejszych władców [mi�dzy innymi
królów nowobabilońskich], to kanon należa-
łoby porównać ze świadectwami klinowymi—
każdy okres panowania z osobna”6.

Czym s� te „świadectwa klinowe” pozwala-
j�ce ocenić historyczn� dokładność kanonu
Ptolemeusza? Należ� do nich kroniki babiloń-
skie, spisy królów oraz tabliczki handlowe.
S� to wi�c dokumenty klinowe sporz�dzone
przez skrybów żyj�cych w czasach nowobabi-
lońskich lub blisko tego okresu7.

Jak wypada porównanie spisu Ptolemeusza
z tekstami klinowymi? W ramce „Porównanie
kanonu Ptolemeusza ze świadectwami klino-
wymi” (patrz poniżej) zestawiono fragment
tego kanonu z pewnym starożytnym doku-
mentem klinowym. Zauważmy, że Ptoleme-
usz mi�dzy babilońskimi władcami Kanda-
lanu i Nabonidem wymienia tylko czterech

KANON PTOLEMEUSZA
Nabonassar

Nabu-nadin-zeri (Nadinu)
Mukin-zeri oraz Pul

Ululaju (Szalmaneser V),
„król Asyrii”

Merodach-Baladan
Sargon II, „król Asyrii”

Pierwszy okres bez króla
Bel-ibni

Aszur-nadin-szumi
Nergal-uszezib

Muszezib-Marduk
Drugi okres bez króla

Esarhaddon, „król Asyrii”
Szamasz-szuma-ukin

Kandalanu

Nabopolasar
Nebukadneccar

Amelmarduk
Neriglisar

Nabonid
Cyrus

Kambyzes

LISTA KR
´

OL
´

OW
ZNALEZIONA W URUK
Kandalanu
Sin-szumu-liszir
Sin-szar-iszkun
Nabopolasar
Nebukadneccar
Amelmarduk
Neriglisar
Labaszi-Marduk
Nabonid

POR
´

OWNANIE KANONU PTOLEMEUSZA
ZE

´
SWIADECTWAMI KLINOWYMI

Ptolemeusz pomin�ł niektórych królów. Dlaczego?

Kroniki babilońskie należ�
do świadectw klinowych
pomagaj�cych zweryfikować
dokładność kanonu Ptolemeusza
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królów. Tymczasem lista królów znaleziona
w Uruk—stanowi�ca cz�ść świadectw klino-
wych—wymienia siedmiu królów. Czy ich pa-
nowanie było chwilowe i nieistotne? Według
tabliczek handlowych jeden z nich panował
siedem lat8.´

Swiadectwa klinowe zawieraj� też mocne
dowody, że przed Nabopolasarem (pierwszym
królem nowobabilońskim) w Babilonii pano-
wał inny władca (Aszur-etel-ilani). Co wi�cej,
w okresie dłuższym niż rok nie było w tym kra-
ju żadnego króla9. Informacje te nie pojawia-
j� si� w kanonie Ptolemeusza.

Dlaczego Ptolemeusz pomin�ł niektórych
królów? Najwidoczniej nie uznał ich za prawo-
witych władców Babilonii10. Na przykład wy-
ł�czył z tej listy nowobabilońskiego króla La-
baszi-Marduka. Jednak według dokumentów
klinowych królowie pomini�ci przez Ptoleme-
usza rzeczywiście panowali w Babilonii.

Ogólnie bior�c, kanon Ptolemeusza uchodzi
za dokładny. Ale czy na jego podstawie moż-
na—zważywszy na wspomniane luki—ustalić
niepodważalny porz�dek chronologiczny?

Konkluzja wywiedziona z dowodów
Podsumujmy: Pismo

´
Swi�te wyraźnie poda-

je, iż okres wygnania trwał 70 lat. Istniej�
mocne dowody—i wi�kszość uczonych je ak-
ceptuje—że wygnańcy żydowscy wrócili do
ojczyzny w roku 537 p.n.e. Licz�c wstecz, do-
chodzimy do roku 607 p.n.e., daty zburzenia
Jerozolimy. Co prawda nie potwierdzaj� jej his-
torycy klasyczni ani kanon Ptolemeusza, ale

wiarygodność ich pism budzi w�tpliwości. Te
dwa źródła dowodów s� na tyle ułomne, że nie
można nimi zbić chronologicznych argumen-
tów biblijnych.

Pozostaj� do rozważenia jeszcze inne pyta-
nia. Czy rzeczywiście nie ma dowodów histo-
rycznych na potwierdzenie roku 607 p.n.e.—
daty opartej na Biblii? Co wynika z datowa-
nych starożytnych dokumentów klinowych,
których autorzy cz�sto byli naocznymi świad-
kami ówczesnych wydarzeń? Sprawy te omó-
wimy w nast�pnym wydaniu tego czasopisma.

ˇ Historycy świeccy zwykle podaj�,
że Jerozolima została zburzona w ro-
ku 587 p.n.e.
ˇ Chronologia biblijna wyraźnie
wskazuje, iż spustoszenie Jerozolimy
nast�piło w roku 607 p.n.e.
ˇ Historycy świeccy opieraj� swoje
wnioski głównie na pismach history-
ków klasycznych i na kanonie Ptole-
meusza.
ˇ Pisma historyków klasycznych
zawieraj� istotne bł�dy i czasami
s� sprzeczne ze świadectwem glinia-
nych tabliczek.
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´
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1. Babyloniaka (Chaldaeorum Historiae), Ksi�-
ga Pierwsza, 1.1.
2. Studies in Ancient Near Eastern World View
and Society pod redakcj� Robartusa J. van der
Speka, 2008, strona 295.
3. Stanley M. Burstein, The Babyloniaca of Be-
rossus, 1978, strona 8.
4. Almagest, III, 7 (przekład Geralda J. Toome-
ra w Ptolemy’s Almagest, 1998, strona 166).
Ptolemeusz wiedział, że babilońscy astrono-
mowie posługiwali si� schematami matema-
tycznymi do obliczania minionych i przyszłych
zaćmień Ksi�życa, gdyż odkryli, że zaćmienia
o takim samym charakterze powtarzaj� si� co
18 lat (Almagest, IV, 2).
5. Christopher Walker, „Achaemenid Chrono-
logy and the Babylonian Sources”: Mesopota-

mia and Iran in the Persian Period pod redak-
cj� Johna Curtisa, 1997, strony 17 i 18.
6. Journal of Cuneiform Studies, tom 47, 1995,
strony 106 i 107.
7. Dokumenty klinowe to tabliczki gliniane
zapisane pismem klinowym. Pismo to jest
kombinacj� znaków w kształcie klinów, które
wyciskano na mi�kkiej glinie specjalnie zaos-
trzonym rylcem.
8. Sin-szar-iszkun panował siedem lat. Znale-
ziono 57 tabliczek handlowych datowanych
od roku wst�pienia tego króla na tron do siód-
mego roku jego panowania. Zobacz Journal of
Cuneiform Studies, tom 35, 1983, strony 54-59.
9. Tabliczka handlowa C.B.M. 2152 jest dato-
wana na czwarty rok Aszur-etel-ilaniego (Al-
bert T. Clay, Legal and Commercial Transac-
tions Dated in the Assyrian, Neo-Babylonian
and Persian Periods—Chiefly From Nippur,

1908, strona 74). Ponadto w pewnej inskryp-
cji odnalezionej w Charanie (H1B, I, linia 30)
wymieniono tego króla tuż przed Nabopola-
sarem (Anatolian Studies, tom VIII, 1958, stro-
ny 35, 47). Na temat okresu bez króla zobacz
tabliczk� BM 25127, linia 14, w Assyrian and
Babylonian Chronicles Alberta K. Graysona,
strony 87 i 88.
10. Cz�ść uczonych twierdzi, że Ptolemeusz—
który jak si� uważa, spisał wył�cznie królów
babilońskich—pomin�ł pewnych władców,
ponieważ byli oni określani tytułem „król Asy-
rii”. Tymczasem jak można zobaczyć w ram-
ce na stronie 30, kilku królów wymienionych
w kanonie Ptolemeusza również miało tytuł
„król Asyrii”. Tabliczki handlowe, listy i in-
skrypcje klinowe wyraźnie pokazuj�, że królo-
wie Aszur-etel-ilani, Sin-szumu-liszir oraz Sin-
-szar-iszkun faktycznie panowali w Babilonii.

Przypisy
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Czy przyjm� Państwo tak� wizyt�?


