LIPIEC – SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2011 – NR 3

„Na STRAŻY swej stać będę...”
„Przychodzi poranek, a także i noc.”
– Abakuk 2:1; Izajasz 21:11-12 –
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„Na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą” (Łukasz
21:28). „Ale wam, którzy się boicie Imienia mego,
wznijdzie słońce sprawiedliwości” – Malachiasz 4:2.

CZASOPISMO TO I JEGO POSŁANNICTWO
Czasopismo to mocno stoi na stanowisku obrony jedynego prawdziwego fundamentu chrześcijańskiej nadziei, który
obecnie jest powszechnie podważany – odkupienia przez kosztowną krew „człowieka Jezusa Chrystusa, który dał samego
siebie na okup za wszystkich” (1 Piotra 1:19; 1 Tym. 2:6). W budowaniu na tym pewnym fundamencie złota, srebra
i drogich kamieni (1 Kor. 3:11-15; 2 Piotra 1:5-11) Słowa Bożego, jego posłannictwem jest objaśnianie „wszystkim, jaka
by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, (...) aby teraz przez zbór wiadoma była (...) nader rozliczna
mądrość Boża, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest” (Efezj. 3:5-9,10).
Jest ono wolne od ulegania jakimkolwiek podziałom, sekciarstwu czy wierzeniom ludzkim i pragnie, aby każdy tutaj
wyrażany pogląd był coraz pełniej poddany woli Bożej w Chrystusie, tak jak jest on przedstawiony w Piśmie Świętym.
Dlatego też śmiało może ono ogłaszać to, co Pan powiedział – według Boskiej mądrości, którą dane jest nam pojmować. Jego stanowisko nie jest dogmatyczne, lecz zdecydowane, ponieważ wiemy, na czym budujemy, niezachwianie
wierząc w mocne obietnice Boże. Jest ono redagowane z wiarą, że będzie używane tylko i wyłącznie w służbie Bogu.
Stąd też decyzja o tym, co ukaże się na jego łamach, a co nie, musi wynikać z rozeznania Jego dobrego upodobania
i nauki Jego Słowa dla budowania Jego ludu w łasce i znajomości. Nie tylko więc zachęcamy, ale i nalegamy, aby
czytelnicy sprawdzali, czy opinie ukazujące się w tym czasopiśmie wytrzymują krytykę nieomylnego Słowa Bożego, do
którego często odwołujemy się, aby taką próbę ułatwiać.
[Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAZNIE UCZY:
... że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – a szczególnie „Jego dziełem” i że proces jego budowy trwa przez cały Wiek
Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem świata i „gruntownym kamieniem węgielnym” tej Świątyni, za
której pośrednictwem po zakończeniu jej budowy wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo i znajdą przystęp do Niego – 1 Kor. 3:16-17; Efezj. 2:20-22; 1 Mojż. 28:14; Gal. 3:29;
... że w międzyczasie trwa proces obciosywania, kształtowania i polerowania ofiarowanych, wierzących w Chrystusowe
pojednanie za grzech. Gdy ostatni z tych „żywych kamieni”, „wybranych i kosztownych” będzie gotowy, wówczas
wielki Mistrz Budowniczy zgromadzi wszystkich razem w Pierwszym Zmartwychwstaniu, a Świątynia zostanie napełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;
... że gruntem nadziei tak dla Kościoła, jak i świata jest to, że „Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie „we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która
oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;
... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc „uczestnikiem boskiej natury”, współdziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;
... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i przygotować się do sprawowania usługi królów i kapłanów
w przyszłym wieku – Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;
... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności, które mają zostać udzielone wszystkim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone
w Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego
głosu” – Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35.
[Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]
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Czasopismo STRAŻ zamieszcza wyłącznie teksty z wydawnictw autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia artykułów z czasopisma THE WATCH TOWER, ale także okolicznościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych
oraz materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją czasopisma publikowanego od 1915 roku jako polska wersja THE
WATCH TOWER, które za wiedzą C. T. Russella prowadził Hipolit Oleszyński. Po zmianach w Redakcji założył on w 1919
roku niezależne czasopismo, które od maja 1925 roku nosiło
nazwę STRAŻ i było prowadzone przez niego aż do jego śmierci w 1930 r. Czasopismo było wydawane nadal – do 1983
roku w USA, a w latach 1987-1995 we Francji i łącznie przez
71 lat wiernie dostarczało duchowego pokarmu w języku polskim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie
stuletniej równoległości z czasopismem THE WATCH TOWER.

W tym numerze zamieszczamy obszerne sprawozdanie z wyprawy na zachód USA, która odbyła się w dniach od 9.06 do
18.07.1911 r. Ta zapowiadana już wcześniej podróż kaznodziejska br. Russella oraz grupy około 200 osób, podróżujących razem wynajętym pociągiem, obejmowała 24 przystanki na trasie liczącej ok. 12 tys. km i była ważnym wydarzeniem w historii młodych zborów amerykańskich badaczy Pisma Świętego, a także wielkim sukcesem kaznodziejskim br.
Russella w dziele ogłaszania wyjątkowego poselstwa, jakie
kierował on do innych chrześcijan oraz do Żydów. Ponadto
zamieszczamy publikowane w trzecim kwartale 1911 r. kolejne odcinki komentarzy do lekcji Szkoły Biblijnej, tym razem
zaczerpniętych z Proroctw Jeremiasza oraz Ezechiela. Oprócz
tego interesująca wydaje się informacja o wydaniu „beriańskiej Biblii” oraz towarzysząca mu dyskusja na temat sposobu studiowania Biblii w zborach. Zapraszamy do czytania!

Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym
dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu
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Jesteście katolikami?
Biorąc pod uwagę, że słowo ‘katolicki’ oznacza ‘powszechny’, w przeciwieństwie do ‘sekciarski’, zarzut
taki mógłby się wydać uzasadniony. Nie jesteśmy jednak rzymskimi katolikami, tym bardziej nie katolikami
anglikańskimi. Jezus i apostołowie również nie byli rzymskimi, greckimi czy anglikańskimi katolikami. Byli oni
katoliccy w szerszym znaczeniu. My zaś staramy się
zajmować podobne stanowisko, ignorując zarówno narodowe, jak i sekciarskie podziały, granice i autorytety.
Szerokie pojęcie ‘chrześcijanin’, bez dodatkowych ograniczeń, obejmuje także znaczenie słowa ‘katolicki’, czyli
powszechny, i wystarcza nam całkowicie; a jesteśmy
przekonani, że powinno też wystarczać wszystkim naśladowcom Jezusa.
Czasami jednak jesteśmy pytani, czy gdy mówimy
o jednym prawdziwym Kościele, to czy nie oznacza to
Kościoła rzymskokatolickiego? Oczywiście, że nie, przyjaciele. Szczerzy chrześcijanie istnieli wcześniej niż chrześcijanie rzymskokatoliccy czy chrześcijanie jakiegokolwiek innego spośród licznych odłamów. Mamy na myśli
jeden Kościół, który został założony przez Jezusa i apostołów na fundamencie ich nauk zapisanych w Piśmie
Świętym. Ono nie pomija nauk, lecz napomina nas, byśmy gorliwie „bojowali o wiarę raz świętym podaną”
(Judy 1:3), która winna być wystarczająca dla Bożego
człowieka (2 Tym. 3:17).
Ów jeden Kościół Chrystusa, inspirowany prawdziwą
wiarą i prawdziwymi naukami biblijnymi, będzie związany w jedną całość przy pomocy więzów miłości, społeczności i braterstwa, aby byli jedno, jak Jezus i Jego
Ojciec (Jan 17:11). Tak jak Niebiański Ojciec i nasz Pan,
Jezus, nie potrzebują być związani strachem czy pogróżkami, tak i prawdziwi członkowie prawdziwego Kościoła
nie będą potrzebowali takich więzów, by uczyniły ich
jednością w duchu i w naukach. Mistrz bowiem powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”
[Jan 8:32]. Tajemnicą owej prawdziwej jedności jest
zupełne poświęcenie każdego członka prawdziwego
Kościoła na służbę Bogu. Jeśli zaś święci starają się o doskonałe panowanie nad własnym ciałem, spłodzenie z ducha świętego, święte pragnienie dążenia do sprawiedliwości i prawdy, to będą opatrznościowo pouczani, kierowani i prowadzeni do znajomości Jego woli i zrozumienia Jego Słowa. W ten sposób „będą wszyscy wy-

uczeni od Boga” [Jan 6:45]. I to właśnie jest Święty
Kościół „Katolicki”. Wszyscy jego członkowie będą
wyuczeni od Boga.
Ach tak, powiecie, taki Kościół świętych nie mógłby
liczyć czterysta milionów członków, którymi my się
dzisiaj chlubimy.
Odpowiadamy, owszem nie. Byłby on taki, żeby odpowiadać określeniu Mistrza: „maluczkie stadko”, w porównaniu do mas ludzkości oraz mas chrześcijaństwa.
Jednak takie „maluczkie stadko” płonęłoby i lśniło światłem dla świata, tak jak powiedział Mistrz. Ludzkie organizacje mogą mieć na celu działalność dobroczynną, edukacyjną, charytatywną i pełnienia wszelkich innych dobrych uczynków, jakie tylko mogą być, lecz pozbawione złudzeń przestałyby się nazywać kościołami, gdyż
uznałyby, że jest tylko jeden Kościół.
Gdy nauczymy się patrzeć z biblijnego punktu widzenia, zauważymy, że wewnątrz tych wszystkich sekt,
odłamów i wyznań chrześcijaństwa, jak i poza nimi, znajduje się takie właśnie „maluczkie stadko” uświęconych
naśladowców stóp Jezusa. To oni są prawdziwym Kościołem – tak widzi ich Bóg. Ludzkie instytucje zwane
kościołami, choć zawierają pewną liczbę członków owego prawdziwego Kościoła, są jedynie klubami towarzyskimi, a nie kościołami. Taki Kościół jest tylko jeden i jest
rozproszony wszędzie, a mimo to: „Zna Pan, którzy są
jego” (2 Tym. 2:19).
The Watch Tower, 15 września 1911, R-4877
(fragmenty ze strony R-4878)
KATOLICY ZAPIERAJĄ SIĘ KATOLICYZMU

Jest mi wiadomo, że kilka kościołów mieni się być
katolickimi, na przykład anglikański katolicki, syryjski
katolicki, grecki katolicki i rzymski katolicki. Każdy
twierdzi, że jest prawdziwym Kościołem, inne zaś uważa za heretyckie. Ja jednak biorę pod uwagę szeroki,
katolicki grunt. Trzymam się tego, że słowo ‘katolicki’
znaczy powszechny, a wszelkie ograniczenie, czyli nazywanie się rzymsko-katolickim, grecko-katolickim itp.
jest wobec tego zaprzeczeniem znaczenia powszechności. Z tego powodu mogę śmiało powiedzieć, że jestem
bardziej katolicki niż ktokolwiek z tych braci.
Pastor Russell’s Sermons, SM 459
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Pan jest pasterzem moim
W Psalmie 23 prorok Dawid pisał o samym sobie.
Jednak jego słowa mają pewne głębsze znaczenie,
a mianowicie, że JHWH jest Pasterzem pozaobrazowego
Dawida – Chrystusa, którego Jezus jest Głową, a Kościół – Ciałem.
Proporcjonalnie do tego, jak stan ich umysłów znajduje się w harmonii z Panem, przestają oni odczuwać
harmonię z otaczającym ich środowiskiem, gdzie wielki
Przeciwnik stara się ich niszczyć i poddawać okolicznościom niekorzystnym dla ich duchowego rozwoju jako
Pańskich „owiec”. Lisy, wilki, lwy, a nawet bydło mają
środki zarówno obrony, jak i ataku. Tymczasem owce
praktycznie nie posiadają nic. Oznacza to brak własnego
zdania. Owca jest zależna od pasterza. Innymi słowy,
znajdując się w oddaleniu od pasterza, całkowicie zostaje pozbawiona właściwego dla niej środowiska. Bóg zapewnił człowiekowi ochronę, jednak z powodu grzechu
rodzaj ludzki znalazł się na bezdrożach i został wysta-

wiony na rozmaite trudności, które inaczej nie stałyby
się jego udziałem.
Ci, którzy są „owcami”, powrócą do harmonii ze swym
Panem. Zgodnie z tym, co czytamy w rozważanym tekście, klasa Kościoła powraca w obecnym czasie. W miarę upływu czasu wszyscy rozpoznajemy, jak bardzo niezbędna jest nam Boża opieka. Spoglądając zaś na plan Boży
widzimy, że „wszyscy, którzy są z tej owczarni”, osiągną
harmonię z Bogiem, znajdą się pod Jego opieką, a także,
że ostatecznie będzie tylko jeden Pasterz i jedna trzoda.
Nasz Pan, Jezus, jest przedstawicielem Ojca. Ludzkość, jako Pańskie owce, zagubiła się. Zabłąkali się wszyscy potomkowie Adama. Wielki Pasterz posłał swego
Syna do zagubionych owiec. Szuka On ich i ostatecznie
znajdzie wszystkich, którzy należą do owego prawdziwego stada. Jest więc On w najwyższym tego słowa
znaczeniu Biskupem, Pasterzem naszych dusz, Dobrym
Pasterzem, który kładzie swe życie za owce.
The Watch Tower, 1 lipca 1911, R-4851

Odnalezienie zagubionej Biblii
– 30 LIPCA [1911] – 2 KRON. 34:14-33 –
„W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” – Psalm 119:11 [NB].
W związku z reformą Jozjasza oraz oczyszczeniem
świątyni odnaleziona została kopia Księgi Zakonu. Przypuszczalnie dokument ten zawierał Piątą Księgę Mojżeszową lub też wszystkie pięć ksiąg Mojżesza. Długi okres
bałwochwalstwa poprzedzający reformę Jozjasza sprawił, że Świadectwa Pana były tak mało poważane, iż
król najwidoczniej nigdy ich nie widział, a być może nawet nigdy dotąd nie słyszał o Bożym Zakonie. Jeśli komuś
wydaje się to zaskakujące, to musi sobie uświadomić,
że obecnie Biblia jest dostępna w milionach egzemplarzy, podczas gdy w dawnych czasach księgi trzeba było
żmudnie przepisywać piórem i że były przez to bardzo
drogie. Jedna taka kopia została dostarczona królowi,
a druga znalazła się w świątyni, jednak bałwochwalczy
królowie nie widzieli dla Bożego Słowa żadnego zastosowania i królewska kopia zaginęła zapewne jeszcze
w dawnych czasach.
Król rozkazał, aby rękopis został odczytany w jego
obecności. Treść mówiła o błogosławieństwach, jakie
miały się stać udziałem narodu izraelskiego, jeśli okaże
Bogu posłuszeństwo. Były tam także opisane kary za
lekceważenie służby Wszechmogącemu i Jego praw oraz
za zwrócenie się ku bałwochwalstwu. 5 Mojż. 28 zawierała wyraźne stwierdzenia opisujące to, co wydawało się być karą za czasów królowania Jozjasza, zadaną
ze względu na bałwochwalstwo poprzednich okresów.
Król był zdumiony. Oczywistym było, że wykonywały
się sądy Boże. Nie widział powodów, dla których mieli-

by zwlekać. Pomyślał, że być może da się jeszcze coś
zrobić, by zadośćuczynić złu. Postanowił więc zrobić
rozeznanie w tej sprawie.
Pytanie zadano Chuldzie, prorokini tamtych czasów,
która udzieliła na nie odpowiedzi w imieniu Pana, mówiąc,
że biady przepowiedziane przez Zakon z całą pewnością
się wykonają z powodu bałwochwalczego postępowania
narodu. Jednak posłannictwo głosiło też, że ucisk oraz
karanie zostanie odroczone i nie spadnie za dni króla Jozjasza ze względu na jego szczerą pokutę i natychmiastowe okazanie smutku w związku z tą sprawą.
Mimo to król uczynił wszystko, co tylko było w jego
mocy, by zapobiec złu i doprowadzić ponownie do zgody między narodem a Wszechmogącym. Zwołał on ogólne zgromadzenie w świątyni, w którym uczestniczyli
przedniejsi z ludu oraz przedstawiciele całego narodu.
On sam również był tam osobiście obecny. Rozkazał
odczytać Księgę Zakonu przez zgromadzonymi i wskazał na niedociągnięcia oraz ich oczekiwane skutki. Dzieło oczyszczenia z bałwochwalstwa było kontynuowane
jeszcze gruntowniej, a reforma stała się jeszcze głębsza
– w odniesieniu do wszystkiego, co tylko król wiedział,
jak uczynić.
DZISIEJSZA ZAGUBIONA BIBLIA

Niektórym może się wydać zdumiewającym stwierdzenie, że dla dzisiejszych mas ludu Księga Biblii została
zagubiona. ‘Cóż ty mówisz! Czy zgubione zostało sto
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milionów egzemplarzy Biblii wydanych przez chrześcijan? Czyż nie drukujemy rocznie ponad milion kolejnych
kopii? Jakże więc możesz mówić, że Słowo Pańskie
zostało dzisiaj zagubione?’
Niestety! Mamy egzemplarze Biblii, ale dla większości wykształconych ludzi nie są one już Biblią – nie są
natchnionym Słowem Wszechmogącego! Bada się je,
ale się w nie już nie wierzy i nie okazuje mu posłuszeństwa. Należy to do dobrego tonu, by posiadać Biblię, ale
powszechnym obyczajem jest także, by uważać ją jedynie za zwykłą literaturę. Postępują tak nawet duchowni,
którzy prywatnie przyznają się do braku wiary w Biblię,
do tego, że wierzą w Biblię w takim samym stopniu, jak
w pisma Shakespeare’a. Zaś liczba nauczycieli religijnych, którzy odrzucili Słowo Boże jako natchnione Poselstwo, jest znaczenie większa niż przypuszcza większość ludzi. Niemal wszyscy duchowni, którzy uzyskali
dyplom w ostatnich dwudziestu latach na niemalże
wszystkich uniwersytetach, uczelniach i seminariach
chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, są w rzeczywistości agnostykami, ludźmi niewierzącymi.
Jak to się stało, że Słowo Boże mogło aż tak zostać
zagubione?
W historii mówi się o długim okresie tak zwanych
„ciemnych wieków”, w czasie których Słowo Pańskie
zostało odłożone na bok, a wagę przykładano do kościelnych uchwał soborowych i dekretów. Potem nastał okres
reformacji. Biblia została przełożona przez katolików na

53

język angielski i określona mianem Przekładu Douay’a.
Z kolei protestanci wydali swój angielski przekład zwany
Biblią Króla Jakuba i w ten sposób Słowo Boże zaczęło
znów wywierać przekształcający wpływ na ludzkość.
Lecz niestety! Błędy, ciemność i uprzedzenia „ciemnych wieków”, zakorzenione już w ludzkich umysłach,
wypaczyły pojęcie o Słowie Bożym tak, że obserwowane przez koloryzujące okulary sekciarstwa wydawało się
ono irracjonalne i nieprzekonywujące.
Wraz z postępem edukacji podjęto ponownie próby
myślenia zarówno w zakresie religii, jak i nauki. Myśliciele postrzegali jednak Biblię wyłącznie tak, jak widziano ją wcześniej przez koloryzujące okulary. Wraz z odrzuceniem przesądów z „ciemnych wieków” przeszłości odrzucili także Biblię, traktując ją jako część owych
przesądów, a nawet ich podstawę. W rezultacie uczeni,
profesorowie uczelni, doktorzy teologii itd. przypisali
Słowu Bożemu rozmaite nauki, których ono wcale nie
naucza – między innymi o czyśćcu i wiecznych mękach
dla wszystkich z wyjątkiem „samych wybranych”.
Obecnie, w stosownym czasie, Słowo Boże jest odnajdywane. Kurz „ciemnych wieków” został strzepnięty. Księga Biblii jest rozważana w świetle jej własnego
nauczania. Lśni ona cudownym blaskiem na ścieżce sprawiedliwego. Widzimy, jak wypełnia się na naszych oczach
Boża obietnica, że ścieżka sprawiedliwego „im dalej, tym
bardziej świeci, aż do dnia doskonałego” [Przyp. 4:18].
Jej jasny blask w obecnym czasie znamionuje bliskość
nowego dnia, nowej ery Mesjańskiego Królestwa.
The Watch Tower, 1 lipca 1911, R-4850

Prorokuj gładkie słowa
– JEREMIASZ 26 – 6 SIERPNIA [1911] –
„Pan jest światłością moją, i zbawieniem moim, kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego,
kogóż się mam lękać?” – Psalm 27:1
Nasze ostatnie rozważanie dotyczyło czasów króla Jozjasza i jego reformy. Mniej więcej w tym właśnie czasie prorok Jeremiasz rozpoczął swoje przemowy w imieniu Pana. Jozjasz został zastąpiony przez swego syna,
który okazał się kolejnym złym synem dobrego ojca. Przy
okazji zauważymy, że wiek między dwunastym a osiemnastym rokiem życia wydaje się być czasem, w którym
większość chłopców osiąga zdolność podejmowania niektórych decyzji dotyczących swej przyszłości, które
będą miały wpływ na dalszy przebieg ich życia. Na ile
pamiętamy, większość wybitnych ludzi przyznawało, że
w tym właśnie okresie osiągało zdolność do określania
swojego charakteru. Uważa się też, że większość kryminalistów wkracza na drogę występków w takim właśnie młodym wieku.
Zauważono też, że zamieszki w Rosji, które doprowadziły do powstania Dumy, były w większości dziełem młodych mężczyzn i kobiet, uczniów wyższych
szkół. Ponownie zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na ważność tego okresu w życiu człowieka; nakła-

niamy do mądrości w udzielaniu właściwej opieki i rady, aby ten kwitnący okres życia młodego mężczyzny
lub młodej kobiety mógł zostać skierowany na właściwą
drogę, tak aby młodzi ludzie mogli stać się błogosławieństwem dla samych siebie oraz dla wszystkich, z którymi będą mieli kontakt.
PROROCTWO PRZECIWKO JEROZOLIMIE

Pod złymi rządami króla Jojakima Jeremiasz z upoważnienia Pana przepowiadał zbliżające się zniszczenie
miasta i świątyni. Skutkiem takiego prorokowania powinna była być samoanaliza ludu, modlitwa, post i pełny powrót do lojalności względem Boga. Jednak według opisu Jeremiasza był to czas wielkich moralnych
występków. Opisuje on straszliwy stan ludu, wśród
którego przeważała nieuczciwość, oszczerstwo, morderstwo, cudzołóstwo, fałszywe świadectwo i jawna
rozpusta.
Kapłani poprowadzili lud w zaciekłym ataku na proroka. Został on aresztowany, oskarżony o złe przepo-
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wiednie dla miasta w postaci głoszenia nadchodzącej
zagłady. Jakiż brak rozsądku! Czy to oświadczenia proroka sprowadzały te nieszczęścia? A jeśli był Bożym prorokiem, to czy ich napaść na niego mogła odsunąć na
bok Boże zamierzenia? Ale skłonność do grzechu nie
cechuje się duchem zdrowego rozsądku, tak jak to się
ma z duchem Pańskim.
Warto przy tym zauważyć, że to kapłani i fałszywi
prorocy nawoływali przy tej okazji do uśmiercenia prawdziwego proroka. Niestety, nie był to odosobniony przypadek. Niemal wszystkie prześladowania Jezusa, Jego
apostołów oraz naśladowców w ciągu całego Wieku
organizowane były przez ludzi mieniących się być sługami Bożymi. Powinno to dla nas stanowić okazję do
przeanalizowania własnego serca, chyba że zdarzyłoby
się, iż sami popełniamy podobny błąd, będąc ogarnięci
wolą walki z Bogiem, co sprowadziłoby na nas surowe
potępienie. Bez wątpienia owi religijni nauczyciele do tego
stopnia zniekształcili swe zdolności rozumowania, że byli
skłonni uważać swoje postępowanie za sprawiedliwe.
Być może sądzili nawet, że w ten sposób okazują umiłowanie względem ludu. Mogli też przekonać samych siebie, że motywem organizowanych przez nich prześladowań nie jest nienawiść, zazdrość czy złość, lecz miłość do Boga. W każdym razie ich postępowanie dowodzi, jak łatwo można zwodzić samego siebie, a ich błąd
nakazuje nam mieć się na baczności i szczegółowo przypatrywać się naszemu własnemu zachowaniu.
Podobnie jak wtedy Jeremiasz zapowiadał, że zbliża
się czas ucisku, tak i dzisiaj niektórzy spośród ludu Bożego głoszą, że prawdopodobnie w przeciągu kilku lat
rozegra się największy ze znanych w historii świata ucisków, że przyniesie on ze sobą najstraszliwszą anarchię,
a jedyną możliwą ulgą będzie ustanowienie Królestwa
Mesjasza w mocy i wielkiej chwale. Również i dzisiaj
niektórzy są tak nierozsądni, iż uważają, że można tego
wszystkiego uniknąć przez uciszenie tych, którzy zwracają uwagę na Słowo Pańskie (Dan. 12:1). Obyśmy nie
byli znalezieni jako walczący z Bogiem. On jest potężny
i zwycięży, a wszystkie Jego zamierzenia, zgodnie z Jego zapewnieniem, bez wątpienia się spełnią.

3/2011

Jeremiasz wywarł wrażenie na sędziach – książętach
ludu. Potwierdził każde swe słowo i zademonstrował
gotowość poniesienia śmierci, gdyby to było konieczne.
Zachęcał jednak do poprawy. Książęta, sprawiedliwsi niż
kapłani i fałszywi prorocy, uniewinnili Jeremiasza, choć
jego słowa potępiały także ich samych. Podobnie było
w różnych okresach historii Prawdy. Gdyby nie umiarkowanie władz świeckich, wielu reformatorów zostałoby wydanych na śmierć. Przykład tego znajdujemy
w ochronie, jaką landgraf Hesji zapewnił Lutrowi.
REFORMATOR ANTHONY COMSTOCK

Podobnie jest i dzisiaj. Przed laty pan Anthony Comstock mężnie i niemal w pojedynkę walczył o moralną
czystość w społeczeństwie. Uświadamiając sobie, w jaki
sposób rozwiązłość szerzy się za sprawą ohydnych obrazów oraz wulgarnej literatury, człowiek ten poświęcił
znaczną część swego życia na ich zwalczanie. Ile dobrego dokonał, tego w tym życiu nikt nie mógł się dowiedzieć. Nikt nie mógł się przekonać, ilu chłopców i ile
dziewcząt skorzystało na tej ochronie. Mimo to ów szlachetny człowiek prowadził szlachetną walkę przeciw
nieczystości. Oczywiście taki człowiek, podobnie jak
każdy inny stający w obronie prawdy i sprawiedliwości, zyska sobie z pewnością wrogów oraz złośliwych
oszczerców, którzy chętnie posłaliby go na śmierć. Mówi
się, że pan Comstock doprowadził do zniszczenia setek
kilogramów ohydnej, moralnie jadowitej literatury oraz
wielu ton matryc przygotowanych, by wydrukować
kolejne egzemplarze.
Nie wszyscy mogą być reformatorami i prorokami
sprawiedliwości tego formatu co Jeremiasz, Luter czy
Comstock. Każde jednak dziecko Boże, wierne swemu
poświęceniu, jest sługą sprawiedliwości i proporcjonalnie do tego winno być także wrogiem grzechu we
wszystkich jego przejawach. Taka osoba musi być przygotowana na to, że spotka się ze wskazującym palcem
szyderstwa oraz językiem sarkazmu i oszczerstwa. Może
ona jednak odnieść do siebie omawiany przez nas werset i radować się, mówiąc: „Pan jest światłością moją
i zbawieniem moim, kogóż się bać będę?”
The Watch Tower, 15 lipca 1911, R4856

Niszczenie Słowa Bożego
– 13 SIERPNIA [1911] – JEREMIASZ 36 –
„Słowo Boga naszego trwa na wieki” – Izaj. 40:8.
Prorok Jeremiasz został zamknięty w więzieniu. Załamanie się królestwa pobudziło lud do niewielkiej pokuty, do której dołączył się także król. Była to jednak pokuta ze strachu, a nie z przekonania serca. Król żywił wrogość względem Jeremiasza za to, że przekazywał Boże
poselstwo. Wydawało mu się zapewne, że strachem
powstrzyma proroka od dalszego ogłaszania zbliżającego się ucisku. Tymczasem Pan polecił prorokowi spisanie wszystkich jego proroctw w zwoju, w dawnym stylu

– w kolumnach. Jeremiasz dyktował, a Baruch usługiwał mu jako osobisty sekretarz.
Zgodnie z poleceniem Pana owa księga Jeremiasza
miała zostać odczytana całemu ludowi w świątyni przy
okazji ogólnego zgromadzenia się na wielbienie Boga i pokutę. Ponieważ sam prorok nie mógł się tam udać, posłał Barucha, który zabrał zwój i odczytał go przed ludem. Jego proroctwa o zgubnych katastrofach wywołały głębokie przygnębienie. Był tam obecny jeden z książąt
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ludu, a usłyszawszy, co było czytane, doniósł o tym innym doradcom królewskim. Posłali oni po Barucha, by
odczytał księgę przed nimi wszystkimi. Również i na nich
wywarła ona ogromne wrażenie. Doszli więc do wniosku, że trzeba tę sprawę przedstawić królowi. Tymczasem Baruch i Jeremiasz mieli pozostawać w ukryciu,
gdyż prawdopodobieństwo ściągnięcia na siebie królewskiego niezadowolenia było wielkie.
Usłyszawszy o rękopisie, król zapragnął, by jego pisarz odczytał mu jego treść. W trakcie czytania, gdy
dwie albo trzy kolumny manuskryptu zostały odczytane, król ciął je nożem pisarskim i wrzucał do ognia, aż
cały rękopis został odczytany i spalony. Z polecenia
Pańskiego Jeremiasz podyktował swoje proroctwa jeszcze raz, a Baruch znów usłużył mu jako osobisty sekretarz. Ten egzemplarz był jeszcze kompletniejszy niż
poprzedni. Między innymi zawierał on Boży wyrok, że
żaden z potomków Jojakima nigdy już nie będzie zasiadał na tronie Dawida.
SŁOWO BOŻE JEST NIEZNISZCZALNE

Thomas Paine, Voltaire oraz Ingersoll wyobrażali sobie, że udało im się tak ośmieszyć Słowo Boże, iż nigdy
już nie będzie ono wywierało wpływu na ludzi. Robert
Ingersoll miał podobno powiedzieć: „Za dziesięć lat Biblia nie będzie już czytana”. Jak niewiele wie na ten temat mały człowiek!
Tytułowa rycina słynnej Biblii Wycliffe’a ukazuje Szatana oraz jego religijnych i niereligijnych sprzymierzeńców dmuchających z całej siły, by zgasić światło. Jednak im bardziej wyczerpujący był ich wysiłek, tym jaśniej ono świeciło.
Opowiada się historię odnośnie Biblii Tyndale’a, która
ilustruje to, na co zwracamy uwagę, a mianowicie, że
nie da się unicestwić Bożego Słowa. Przebywając na
Uniwersytecie w Cambrigde, Tyndale poświęcił znaczną
część swych sił na tłumaczenie Biblii. Jednemu ze swych
oponentów powiedział: „Jeśli Bóg da mi jeszcze pożyć,
to w ciągu kilku lat doprowadzę do tego, że chłopiec
chodzący za pługiem więcej będzie wiedział o Piśmie
Świętym niż ty”.
Zamierzenie Tyndale’a, by opublikować Biblię w języku angielskim, spotkało się z tak gwałtownym sprzeciwem w Anglii, że musiał on przenieść się do miast niemieckich, gdzie w 1525 r. zostało wydane jego tłumaczenie Nowego Testamentu. Kopie przedostawały się do
Anglii. Biskup Londynu tak bardzo był temu przeciwny,
że zebrał i spalił w Kościele Krzyża św. Pawła w Londynie wszystkie egzemplarze, które tylko udało mu się
znaleźć. Pojawiały się jednak kolejne kopie. Nie mógł ich
zniszczyć. Biskup zebrał więc pieniądze, za które mógłby wykupić całe wydanie. Zakup został powierzony kupcowi o nazwisku Parkington, który udał się w tym celu
do Niemiec.
Zwracając się do Tyndale’a, powiedział on: „William,
wiem, że jesteś biednym człowiekiem i że posiadasz cały
stos Nowych Testamentów oraz innych książek. Znala-
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złem akurat kupca, który za żywą gotówkę nabędzie je
wszystkie od ciebie”. Tyndale zapytał: „Kto jest tym kupcem?” Pan Parkington odpowiedział: „Biskup Londynu”.
„Ach tak”, rzekł Tyndale, „pewnie chce je spalić”. „Owszem”, odpowiedział Parkington. Tyndale był zadowolony, gdyż w ten sposób mógł spłacić długi, dodał jednak: „Świat będzie wołał przeciwko paleniu Słowa Bożego”. Pieniądze uzyskane w ten sposób pozwoliły Tyndale’owi opracować nowe wydanie, w którym zostały
skorygowane błędy, dlatego też był nawet zadowolony,
że stary nakład został spalony.
SPRZECIWIANIE SIĘ LEPSZYM
INTERPRETACJOM

Choć minęły już te czasy i dzisiaj nikt nawet nie próbuje niszczyć Biblii, to jednak nie minęły czasy sprzeciwiania się Prawdzie. Szatan jest zadowolony, gdy ludzie
raczej czczą Księgę, zamiast ją badać i doceniać jej treść.
W rezultacie niemało jest takich, którzy sprzeciwiają się
światłu przyświecającemu obecnie ze Słowa Bożego
i ujawniającemu, że wiele z tego, co odziedziczyliśmy
po „ciemnych wiekach”, jest sprzeczne z Biblią i rozumem. Wielu z tych, którzy uważają się za nauczycieli
Kościoła, z całej siły sprzeciwia się badaniu Biblii, choć
ich sprzeciw jest wyrażany tak ostrożnie, jak to tylko
możliwe – „z obawy przed ludźmi”, „z obawy przed
Żydami”.
Pismo Święte od pierwszej do ostatniej księgi każe
nam rozumieć, że Słowo Boże ma świecić coraz jaśniej
aż do samego końca obecnego Wieku Ewangelii. Św.
Piotr oznajmia, że jest ono „mocniejszą mową prorocką,
której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął” (2 Piotra 1:19).
Angielski biskup sprzeciwiał się przekładowi Tyndale’a, gdyż praktyki tamtych czasów nie były zgodne z Pismem Świętym. Podobnie jest dzisiaj. Ciągle poważa się
wywodzące się z „ciemnych wieków” nauki, tradycje
i wyznania wiary, które mogłyby zostać poprawione i zawstydzone przez lepsze zrozumienie Biblii. I dlatego pojawia się sprzeciw względem lepszego zrozumienia Bożego Słowa. Mimo to Słowo Boże będzie trwało wiecznie, a duch Prawdy uczyni prawdziwie wolnymi wszystkie dzieci Prawdy.
Prawda, powalona na ziemię, powstanie znów
Gdyż Boża wieczność należy do niej.
[William Cullen Bryant, The Battle-Field]
The Watch Tower, 15 lipca 1911, R-4857
Chrześcijanin wyraża bardzo lichy komplement Biblii i swojej własnej wierze w nią, gdy wychodzi z założenia, że NAUKA jest ustalonym punktem pewności, a BIBLIA zmiennym punktem niepewności, i jeśli
byłby pozorny konflikt pomiędzy nimi, to Biblia musi
ulec najwyższemu autorytetowi nauki.
(ZWT 4/1888, R-1031)
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Wypełnienie się niejasnych proroctw
– JEREMIASZ 39 – 27 SIERPNIA [1911] –
„Wiedzcie, że grzech wasz znajdzie was” – 4 Mojż. 32:23.
Niejasne proroctwa, które Pan przekazał przez proroka Jeremiasza, w końcu się wypełniły. Po półtorarocznym oblężeniu udało się wreszcie armii Chaldejczyków
dokonać przy użyciu taranów wyłomu w murze, przez
który wkroczono do miasta, zmuszając je do kapitulacji.
Król Sedekiasz i jego niewielka armia ratowali się ucieczką
na południe, kierując się w stronę Jordanu. Szybko jednak zostali dopędzeni przez Chaldejczyków. Sam Nabuchodonozor obozował w pewnej odległości od Jerozolimy, w Ribla, i to tam właśnie Sedekiasz, królewski więzień, został zaprowadzony na sąd, aby zostać ukarany
za pogwałcenie umowy z Nabuchodonozorem, który to
przecież osadził go na tronie.
Wymierzono mu karę na miarę tamtych czasów. Podobne przypadki można oglądać na zachowanych tablicach upamiętniających zwycięstwa. Królowi wyłupiono
oczy i jako ślepego więźnia zaprowadzono go do Babilonu. W ten uderzający sposób wypełniły się dwa proroctwa, które do czasu swego wypełnienia wydawały się
być całkowicie sprzeczne. Winniśmy z tego wyciągnąć
lekcję, jak uważnie należy badać Boże proroctwa oraz
z jaką ufnością winniśmy polegać na każdym szczególe,
jeśli chcemy otrzymać światło zamiast ciemności.
Jedno z tych proroctw odnośnie Sedekiasza znajduje
się w Ezech. 12:10-12. Drugie w Jer. 32:3-5. Ezechiel
oświadcza, że król Sedekiasz zostanie zaprowadzony do
Babilonu jako więzień, że tam będzie żył i tam umrze.
Mimo to oznajmia, że nigdy nie zobaczy on tego miasta.
Pozornie wydaje się to sprzeczne. Jeremiasz przepowiadał upadek Jerozolimy, oświadczając, że Sedekiasz będzie rozmawiał z Nabuchodonozorem twarzą w twarz
i zobaczy go oko w oko. To znów zdaje się być sprzeczne
z wypowiedzią Ezechiela, bo jeśli ma rozmawiać z królem twarzą w twarz i zobaczyć go oko w oko, to jak
spełni się to, że miał nie oglądać miasta Babilon?
Wypełnienie zaspokoiło wszystkie te wymagania. Król
Sedekiasz ujrzał Nabuchodonozora i rozmawiał z nim
w Ribla, w Palestynie. Został oślepiony i zaprowadzony
jako więzień do Babilonu. Tam żył i umarł, ale Babilonu
nie zobaczył.
„Z żałością jedynego towarzysza traci,
A tym posępnym kompanem on sam.”
[Thomas De Quincey]
OKRUCIEŃSTWA PRZESZŁOŚCI

„Na reliefie ilustrującym zdobycie Lachisz przez Sennacheryba widoczni są więźniowie. Jedni zostali przybici kołkami do ziemi, aby ich żywcem obedrzeć ze skóry,
a innym wyłupiono oczy. Na jednej z rzeźb w Chorsabadzie Sargon kazał się sportretować, jak prowadzi więźnia na smyczy zaczepionej do pierścienia przebitego przez

jego dolną wargę. Ofiara klęczy przed królem, który przekłuwa jej oczy włócznią. Inni zostali zakuci w kajdany
i mając hakami przebite wargi, czekają na swoją kolej.
Na innych rzeźbach król sam zabija więźniów włócznią.
Gdzie indziej znów oprawca obdziera ze skóry więźniów
przykutych do muru. Okrutne praktyki oślepiania więźniów stosowane były zwłaszcza w Persji i wspomina
o tym większość greckich historyków. W dawnej Turcji było zwyczajem, że sułtan podczas swej intronizacji
zabijał lub oślepiał swych przyrodnich braci, by nie musiał się obawiać rywali czy niebezpiecznych osób w pobliżu tronu. We współczesnej Persji szachowie niezmiennie aż do obecnego wieku wyłupiają oczy wszystkich
swoich braci, którzy nie zdążyli na czas uciec do odległych prowincji” (Canon Tristran).
Nasi przodkowie byli kiedyś brutalni oraz prawdopodobnie tak samo okrutni i bez serca jak ludzie opisywani
przez Canona. Dzięki niech będą Bogu za rozwój cywilizacji, która w znacznym stopniu podźwignęła „chrześcijaństwo” na wyższy poziom kulturowy – wrogów
traktuje się z większym umiarkowaniem i ogólnie okazuje się większy stopień ludzkiego współczucia! Dzięki
niech będą Bogu, że dzisiejsze więzienia są zakładami
poprawczymi, a nie lochami! Dzięki niech będą Bogu za
stopniowe uświadomienie, że wszyscy zostaliśmy poczęci w grzechu i ukształtowani w nieprawości (Psalm
51:7). Świadomość ta pomaga nam okazywać więcej
współczucia zdeprawowanym i upadłym ludziom – nie
poprzez akceptowanie ich nieprawości, ale przez podejmowanie prób udzielenia im rozumnego wsparcia na
drodze do osiągnięcia lepszego stanu duchowego oraz
wyższego stopnia panowania nad samymi sobą.
CZEMU NALEŻY TO PRZYPISAĆ?

Czemu więc możemy przypisać nasz rozwój i cywilizację? Nie jest to z pewnością zasługą żadnego kościoła,
sekty czy partii. Musimy uczciwie uznać, że każda kolejna sekta w mniejszym lub większym stopniu cechowała się gorzkością, fanatyzmem, uprzedzeniami i skłonnością do prześladowań. Kierując się ostatnimi analizami, musimy przyznać, że ów wielki wpływ, który ukształtował cywilizację naszych dni, wywodzi się z nauczania
i przykładu „człowieka, Chrystusa Jezusa, który siebie
samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tym. 2:6 NB). Wielkie
prawdy, które wypowiedział, przetoczyły się echem przez
wszystkie stulecia, głosząc sprawiedliwość, pokój i miłość, nawet względem nieprzyjaciół. Jego „cudowne słowa żywota” wywarły wpływ na cały świat, a gdzieniegdzie doprowadziły nawet do przekształcenia czyjegoś
charakteru.
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Winniśmy coraz bardziej czuć się zobowiązani względem tych wielkich prawd, które dotarły do nas za pośrednictwem Biblii, i coraz mniej zobowiązani wobec sekt
i partii, które jedynie kłócą się i biją o te Słowa Żywota.
W ten sposób stopniowo zaczniemy dostrzegać prawdę biblijnego oświadczenia, a mianowicie, że jest tylko
jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec
nas wszystkich, jeden Kościół Boga żywego, Kościół
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pierworodnych, których imiona spisane są w niebie. To
oni, rozproszeni we wszystkich denominacjach i poza
nimi wszystkimi, tworzą świętą gromadkę cieszącą się
obietnicą Pierwszego Zmartwychwstania jako współdziedzice Mesjasza w Jego chwalebnym Królestwie, które
już niebawem zostanie ustanowione na ziemi i wprowadzi na nią sprawiedliwość.
The Watch Tower, 1 sierpnia 1911, R4866

„Wniwecz obrócony, aż przyjdzie ten...”
– EZECH. 21:25-27 – 3 WRZEŚNIA [1911] –
„Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go” – Psalm 34:15.
Dając Izraelitom Zakon, Bóg wyraźnie określił wymagania i warunki, na których mogą być przyjęci jako
Jego lud. Jeśli pozostaną posłuszni Bożym wymaganiom,
wszystko będzie działać na ich korzyść. Będą bogatym,
dobrze prosperującym, błogosławionym narodem Pana.
Jeśliby jednak postąpili przeciwnie, zlekceważyli Boże
ustawy i stali się bałwochwalcami, Pan będzie się im
sprzeciwiał i wyda ich w ręce wrogów, by byli karani,
aż minie dla nich „siedem czasów” – 3 Mojż.
26:18,21,24,28 [„siedem czasów” wg KJV, w polskich
tłum. „siedem kroć” lub „siedem razy”].
Bóg znał oczywiście koniec na początku. Mimo to
Boża cierpliwość manifestowała się we wszystkich doświadczeniach narodu aż po obalenie rządu Sedekiasza,
który był ostatnim królem z linii Dawida mającym zasiadać na tronie. Przekonaliśmy się, w jaki sposób zło zastępowało dobro, zarówno w sprawach dotyczących
króla, jak i postępowania narodu oraz jak Boża opatrzność karała lud, by ciągle od nowa wyprowadzać ich
z bałwochwalstwa. Teraz jednak nadszedł czas na całkowite zburzenie ich narodowego istnienia na okres „siedmiu czasów”, czyli siedmiu lat, zgodnie z przepowiednią Mojżesza. W tym jednak wypadku lata należy rozumieć symbolicznie, ponieważ ich niewole często trwały
więcej niż siedem lat. Przyjmując zatem, że owe siedem
lat, czyli „czasów”, były latami symbolicznymi, przekonajmy się, na jak długi okres miały się one rozciągać.
Powszechnie przyjmuje się, że w symbolice biblijnej każdy dzień przedstawia rok, a żydowski rok liczył dwanaście miesięcy po trzydzieści dni każdy.
Zgodnie z tym każdy rok przedstawia symbolicznie
trzysta sześćdziesiąt lat, zaś siedem lat karania oznacza 7 × 360 = 2520 lat.
Jeśli zatem czytamy, że królestwo będzie „wniwecz,
wniwecz obrócone” aż do przyjścia Mesjasza, winniśmy rozumieć, że owo „obrócenie wniwecz” będzie trwało przez łączny okres 2520 lat, począwszy od chwili,
gdy korona została odebrana Sedekiaszowi w 606 r. p.n.e.
(70 lat przed dekretem Cyrusa z 536 r. p.n.e., zezwalającym na powrót ludu).

SPOJRZENIE NA FAKTY

Dostrzeganie wypełniania się Bożych przepowiedni jest
zawsze interesujące i pożyteczne dla studentów Biblii.
Gruntuje ono wiarę, sprawia, że wszystkie Boże obietnice stają się dla nas bardziej realne, upewnia nas, że Bóg
dogląda spraw Izraela, to zaś tworzy grunt ufności, że
również sprawy duchowego Izraela – Kościoła – toczą
się pod Jego nadzorem.
Patrząc wstecz na tory, którymi toczyła się historia,
zauważamy wypełnienie się oświadczenia, że naród izraelski miał być „obrócony wniwecz i wniwecz”. Po przywróceniu go przez Cyrusa w 536 r. p.n.e. cieszył się jeszcze narodową egzystencją przez sześćset lat. Jednak przez
cały ten czas Żydzi nie mieli króla z rodu Dawida, z rodu
Bożej obietnicy, byli zaś pod zarządem różnych, kolejno
po sobie następujących narodów, zgodnie z tym, jak jest
napisane: „I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się
wypełnią czasy [lata] pogan” [Łuk. 21:24]. Niektórzy
wskazują na królów z rodu Machabeuszy. Odpowiadamy
jednak, że nie byli oni ustanowieni przez Boga i nie pochodzili z rodu królewskiego. Ktoś mógłby przypomnieć
nam królowanie Heroda z czasów Jezusa na początku
naszej ery. Odpowiadamy jednak, że Herodowie nie pochodzili z rodu Dawida – byli Edomitami, czyli wywodzili
się z plemienia Ezawa, i panowali nad Izraelitami jako
przedstawiciele wielkiego Imperium Rzymskiego.
CZASY POGAN

Gdy Bóg usunął obrazowe królestwo Izraela i swój
obrazowy tron na świecie reprezentowany przez ród
Dawida, panowanie nad ziemskim królestwem powierzył poganom. Owa dzierżawa władzy, jak to przedstawione jest w Proroctwie Daniela, miała trwać „siedem
czasów”, czyli 2520 lat. Innymi słowy, w tym samym
czasie, gdy Izrael miał mieć swoje „siedem czasów”
ucisku i niewoli, poganie mieli mieć swoje „siedem czasów” powodzenia. Obydwa te okresy miały zaś skończyć się w tym samym czasie – po 2520 latach od roku
606 p.n.e., czyli w październiku 1914 r., co oznacza
koniec Czasów Pogan. Jeśli ktoś byłby skłonny podej-
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mować dyskusję na temat dokładności tych liczb, nie
będziemy się spierać, a jedynie stwierdzimy, że jakiekolwiek nieścisłości dotyczące tego obliczenia muszą być
z konieczności niewielkie – może rok, może dwadzieścia lat, jednak na tak długim okresie, jakże znikome
byłyby te rozbieżności.
To, czym jesteśmy szczególnie zainteresowani, to wydarzenia z tą sprawą związane oraz co wydarzy się, gdy
ten długi okres się zakończy.
1. Fakty są zaś takie, jak to już zostało zauważone:
zabory Izraela przez blisko siedemset lat oraz narodowe
zniszczenie przez ponad tysiąc osiemset lat; w odniesieniu do pogan: powodzenie przez 2520 lat dla kolejnych
mocarstw: (a) Babilonu, pierwszego imperium światowego, (b) Medo-Persji, drugiego imperium światowego, (c) Grecji, trzeciego imperium światowego oraz (d)
Rzymu, czwartego światowego imperium. Zgodnie z biblijnym poglądem na tę sprawę czwarte imperium świa-
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towe jest nadal reprezentowane przez papiestwo oraz
przez różne tak zwane chrześcijańskie rządy świata.
Działały one i odnosiły powodzenie przed długi okres
zaborów i zburzenia obrazowego królestwa Bożego.
2. Następnym wydarzeniem po zakończeniu się „siedmiu czasów” (2520 lat trwa do 1915 r.) będzie ustanowienie Królestwa Mesjasza i uznanie go przez Izraelitów, po czym nastąpi błogosławienie wszystkich narodów ziemi.
Pamiętajmy jednak, że październik 1914 roku oraz
ustanowienie Królestwa Chrystusowego nie mają nic
wspólnego ze spaleniem świata, jak niektórzy sądzą.
Wprost przeciwnie, oznaczają one błogosławieństwo dla
świata, wyznaczają początek tego, o czym św. Piotr pisał
takimi słowami: „Czas naprawienia wszystkich rzeczy,
co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków” (Dzieje Ap. 3:19-23).
The Watch Tower, 1 sierpnia 1911, R4867

Ustanowiony jako stróż
– EZECH. 3 – 1 PAŹDZIERNIKA [1911] –
„Abyś słysząc słowo z ust moich napomniał ich ode mnie” – Ezech. 3:17.
Ezechiel zalicza się do wielkich proroków. Jego wizje
są najbardziej realistyczne i najdobitniej opisane. Część
jego proroctwa została spisana przed ostateczną serią
utrapień, jakie spadły na królestwo Judy, doprowadzając do obalenia królestwa Sedekiasza. Pozostała część
jego księgi została napisana już po całkowitym upadku
królestwa. Całość proroctwa spisana była w Babilonii.
Tam bowiem przebywał Ezechiel i tam jako prorok usługiwał przede wszystkim więźniom, podnosząc ich na
duchu, pomagając im zrozumieć i docenić ich sytuację
oraz wzmacniając ich nadzieję na nadejście zamierzonego Bożego czasu dla ich własnej ziemi.
Błędem byłoby jednak przypuszczać, że misja Ezechiela została wyłącznie, czy choćby głównie, skierowana do ówczesnych Żydów. Powinniśmy raczej rozumieć tak, jak stwierdza to św. Piotr, że zarówno Ezechiel, jak i inni dawni prorocy mówili i pisali rzeczy, których ani oni sami, ani ludzie, którzy ich słuchali, nie rozumieli. Były to zagadnienia, które z woli Bożej nie miały
być zrozumiane aż do czasu zesłania ducha świętego
w dniu Pięćdziesiątnicy, a które miały stać się „pokarmem na czas słuszny” dla duchowych Izraelitów przez
cały obecny Wiek.
Dla przykładu: Gdy Ezechiel oznajmia ludowi: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” [Ezech. 18:4], ujawnia
prawdę odnoszącą się do Kościoła obecnego Wieku Ewangelii, a także do całego świata w czasie Mesjańskiego
Królestwa. Nie było to jednak prawdą wtedy i nie odnosiło się do Żydów w czasie wypowiedzenia tych słów.
Dlaczego? Gdyż cały świat leżał w mocy Złego [1 Jana
5:19 BT]. Jak tłumaczy św. Paweł, ludzie znajdowali się
pod wyrokiem śmierci wynikającym z nieposłuszeństwa

Adama. Nie mogli stanąć na indywidualnej próbie życia,
dokąd nie zostali odkupieni od Adamowego potępienia.
Krew cielców i kozłów żadnym sposobem nie mogła
zgładzić grzechów Żydów, ani też ich odkupić. Odkupienie było możliwe jedynie w wyznaczony przez Boga
sposób – przez śmierć Zbawiciela. W tamtym jednak
czasie Zbawiciel jeszcze nie przyszedł, nie wywiódł jeszcze żywota i nieśmiertelności na jaśnię przez Ewangelię
[2 Tym 1:10]. Tymczasem zaś izraelskie przymierze
Zakonu było jedynie obrazem przyszłego Nowego Przymierza. Znamy przecież słowa Apostoła, że Zakon nie
mógł niczego przywieść do doskonałości [Hebr. 7:19].
Żaden poziom odwrócenia się od grzechu nie zapewni nikomu życia wiecznego. Nikt nie może tak odwrócić
się od grzechu, by stać się doskonałym. Stąd właśnie
wynika konieczność Zbawiciela. Kiedy Ezechiel wspomina przysłowie: „Ojcowie jedli jagodę cierpką, a synów
zęby drętwieją” [Ezech. 18:2], stwierdza on powszechną
zasadę, że wszystkie ludzkie grzechy i słabości przekazywane są dziedzicznie z rodziców na dzieci i nie byłoby nadziei na podniesienie się z tego stanu, gdyby nie
został zapewniony Odkupiciel – oddzielony i odmienny
od rasy grzeszników. Taka możliwość uwolnienia się od
słabości odziedziczonych od ojca Adama została zapewniona przez Boga za pośrednictwem Jego Jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata.
CZASY NAPRAWIENIA

W 16. rozdziale Proroctwa Ezechiela przekazane zostało wyraźne oświadczenie, że w Bożym planie przewidziane jest wielkie naprawienie, które będzie dotyczyć
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nie tylko Izraela i narodów żyjących w tym czasie, ale
także tych, którzy umarli. Począwszy od czterdziestego
wersetu [Ezech. 16:40] prorok opisuje pewność Bożej
obietnicy odnowienia Izraela, mającego na celu przywrócenie ich do Jego łaski i to na lepszej podstawie niż kiedykolwiek w przeszłości. Jednocześnie Pan oznajmia
przez proroka, że także Samarytanie będą przywróceni
i błogosławieni, że Sodomici będą przywróceni i błogosławieni [Ezech. 16:53,55]. Ten drugi naród, jak stwierdza Odkupiciel [Łuk. 17:29], został całkowicie wytracony przez ogień z nieba. Oznacza to, że ich przywrócenie
musi nastąpić z grobu, ze śmierci – hadesu, szeolu.
W dalszym ciągu w proroctwie stwierdzone jest
[Ezech. 36:22], że Pan nie uczyni tego z powodu szlachetności Izraelitów czy innych narodów, ale przez
wzgląd na swe własne Imię – ze względu na swe własne
upodobanie. Innymi słowy, było to zamierzenie, które
Bóg postanowił sam sobie, zanim jeszcze został założony świat. To samo zamierzenie oznajmił On Enochowi,
mówiąc, że w słusznym czasie przyjdzie Mesjasz „z miriadami swoich świętych” [Judy 1:14 BT], by zaprowadzić sprawiedliwość i prawość na ziemi, by błogosławić ludzi. To samo poselstwo Bóg przekazał Abrahamowi, mówiąc: „Błogosławione będą w nasieniu twoim
wszystkie narody ziemi” [1 Mojż. 22:18]. Tą nadzieją
długo cieszył się Izrael, a Pan oświadcza, że nie pozostanie ona bez realizacji.
Taki zapis znajduje się w Ezech. 16:40-60, a z niego
wynika, że gdy Izraelici w ten sposób, poprzez swoje
naprawienie, doświadczą dobrotliwości Bożej, wtedy się
zawstydzą i już nigdy więcej nie otworzą ust, by się pysznić czy narzekać. Stanie się to po przywróceniu im Bożej łaski, gdy Bóg przestanie się już na nich gniewać za
całe ich przeszłe bałwochwalstwo. Zaspokojeniem Bożej sprawiedliwości stało się odkupienie dokonane przez
naszego Pana i Zbawiciela.
Ezechiel jest jednym z proroków, o których św. Piotr
mówi, że prorokowali o nadejściu „czasów naprawienia
wszystkich rzeczy” – błogosławieństw Mesjańskiego
Królestwa, które ma być objawione przy końcu obecnego Wieku, gdy tylko zostanie wybrany Kościół, Królewskie Kapłaństwo, i gdy zostanie uwielbiony wraz ze
swym wielkim Prorokiem, Kapłanem, Królem, Pośrednikiem, ze swą Głową i Panem. Św. Piotr oświadcza, że
owe nadchodzące „czasy naprawienia wszystkich rzeczy” wspominane są przez wszystkich świętych proroków od wieków, a wzmianka uczyniona przez Ezechiela
na ten temat potwierdza, że jest on jednym ze świętych
proroków (Dzieje Ap. 3:19-23).
Patrząc na rozważane zagadnienie z takiego punktu
widzenia, stwierdzamy, że Ezechiel wyobraża Syna Człowieczego, wielkiego Nauczyciela, Odkupiciela. Symbolizował on także członków Oblubienicy Chrystusowej,
których chwalebna Głowa od czasu do czasu używa
jako swych rzeczników.
Ezechiel został w cudowny sposób przeniesiony do
jeńców mieszkających nad rzeką Chebar [Ezech. 3:15].
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Po pewnym czasie otrzymał wiadomość dla nich, że Pan
wyznaczył go na stróża, by w Jego imieniu ich ostrzegał. Owo ostrzeżenie brzmi od czasu, gdy tylko zaczęła
być głoszona Ewangelia. Głosi ono ludziom niegodziwym, to znaczy świadomym i rozmyślnym grzesznikom,
że końcem ich drogi będzie śmierć. Jeśli jednak odwrócą
się od swej niegodziwości, będą mogli żyć. Owo poselstwo w obecnym Wieku Ewangelii nie jest kierowane
do całego świata, ale – jak to określa Pismo Święte [Mar.
4:9] – do „tych, co mają uczy ku słuchaniu”. Św. Paweł
przekazuje to poselstwo w następujących słowach: „Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej
jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”
(Rzym. 6:23).
NIE MĘCZARNIE, ALE ŚMIERĆ

Warto tutaj zauważyć, że ani prorokowi, ani tym, których on wyobrażał, nie zostało nigdy polecone, by przekazali ludzkości informację, jakoby grzesznik miał być
wiecznie smażony, czy też wiecznie cierpieć w jakiejkolwiek innej formie. Najwyższą karą za grzech, jaką
określa nam Pismo Święte, jest: „Dusza, która grzeszy,
ta umrze” [Ezech. 18:4]. Innymi słowy, Bóg oznajmia,
że nie udzieli wiecznego życia ludziom niegodziwym, ale
tylko takim, którzy odwrócą się od grzechu i udadzą się
do sprawiedliwości. Zgodnie z tym czytamy: „Odwróćcież się, odwróćcież się od złych dróg swoich, przeczże
macie umrzeć” [Ezech. 33:11]. A także: „Kto ma Syna,
ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota
[wiecznego]” [1 Jana 5:12], „lecz gniew Boży zostaje nad
nim” [Jan 3:36] – gniew, czyli wyrok wiecznej śmierci.
Zarówno prorok, jak i ci, których on wyobraża, włączając w to wszystkie poświęcone dzieci Boże obecnego czasu, są zobowiązani, by w każdej sytuacji jasno
przedstawiać tę cechę Bożego Zamierzenia, a mianowicie, że każdy świadomy grzech sprowadza śmierć, że –
jak oświadcza św. Paweł (2 Tes. 1:9) – wszyscy świadomi grzesznicy zostaną ukarani wieczną śmiercią, ale
nie wiecznymi mękami. Każdy członek Ciała Chrystusa
jest stróżem na murach Syjonu, nawet jeśli dzisiejszy
Syjon jest w Babilonie, tak jak w Babilonie byli ci, do
których zwracał się prorok.
The Watch Tower, 15 września 1911, R-4881
Jeśli ktoś dałby mi naczynie z piaskiem i powiedział,
że są w nim cząstki żelaza, mógłbym wypatrywać ich moimi
oczami albo szukać moimi niezdarnymi palcami i nie być
w stanie ich znaleźć; ale pozwólcie, że wezmę magnes
i pomacham nim – jakże szybko przyciągnie on do siebie
najbardziej niewidoczne cząstki, zwykłą siłą przyciągania! Niewdzięczne serce, podobnie jak mój palec w piasku, nie odkrywa żadnej łaski; ale pozwólmy wdzięcznemu sercu przeżyć dzień, a, jak magnes znajduje żelazo,
tak ono znajdzie w każdej godzinie jakieś niebiańskie błogosławieństwa; tyle tylko, że to żelazo w Boskim piasku
jest złotem. – O. W. Holmes (ZWT, 2/1886, R-833)
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Nasza podróż konwencyjna – część I
[9 czerwca do 18 lipca 1911 – Indianapolis, St. Louis, Kansas City, Wichita, Pueblo, Colorado Springs, Denver,
Salt Lake City, Los Angeles, Pasadena, Santa Cruz, San Francisco, Oakland, Sacramento, Portland, Tacoma,
Seattle, Victoria, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Duluth + Huron oraz Toronto]
Po tym, jak w naszej podróży na Zachód dojechaliśmy do Denver, musimy zdać sprawozdanie z Pańskich
błogosławieństw i łask oraz naszych doświadczeń. Dobrze bowiem wiemy, że towarzyszą nam modlitwy i myśli
wielu osób. Chociaż błogosławieństwa usługi sprawiają,
że jesteśmy cały czas zajęci, to jednak nasze myśli i modlitwy wyrywają się do drogiego Pańskiego stadka,
łącznie, a w wielu przypadkach także indywidualnie. „Bo
miłość bratnia wzmacnia nas, prowadzi wspólnie krok.”
Naszym pierwszym przystankiem było Cleveland,
Ohio, gdzie Badacze Pisma Świętego zorganizowali spotkanie dla zainteresowanych Żydów. Jego temat brzmiał:
„Syjonizm nadzieją świata”. Nie będziemy streszczać tego,
co było treścią wykładu, gdyż zainteresowani otrzymają
sprawozdanie z naszego spotkania w San Francisco.
Zebranie to było udane, przynajmniej w pewnym sensie, gdyż Pan zawsze błogosławi tym, którzy starają się
Mu służyć i Go wielbić. Jednak pod względem frekwencji
wśród Żydów nie może być uznane za sukces. Złożyły
się na to dwie przyczyny: (1) Był to piątkowy wieczór,
początek żydowskiego Szabatu, najbardziej niekorzystny czas w tygodniu, jak się potem dowiedzieliśmy. Ortodoksyjni Żydzi traktują Szabat jako wielką świętość
i wielu z nich w tym dniu nie wsiadłoby nawet do tramwaju. (2) Wzbudzone wśród Żydów uprzedzenia – za
sprawą jednego lub dwóch dziennikarzy nazywających
nas „misjonarzami” – jeszcze się nie zużyły. Mimo to
w sumie było na sali nieco ponad tysiąc osób, z czego
Żydzi stanowili mniej niż połowę, prawdopodobnie jedynie trzysta osób. Drodzy przyjaciele ze Zboru w Cleveland czuli się nieco rozczarowani, że ich wysiłki nie
przyniosły lepszego rezultatu. Pocieszaliśmy ich jednak
myślą, że dokonawszy wszystkiego, co było w naszej
mocy, wyniki powierzamy całkowicie Panu, a pochwała, jakiej Pan by im udzielił, byłaby taka sama, gdyby na
sali siedziało pięć tysięcy osób.
KONWENCJA W INDIANAPOLIS

Nocnym pociągiem zajechaliśmy do Indianapolis,
gdzie trwała już konwencja. Była też kontynuowana po
naszym wyjeździe. Frekwencja była wspaniała – około
sześciuset osób (trzysta może czterysta osób z okolicy). Na publiczny wykład pod tytułem „W przyszłości”
[Hereafter] przybyło około tysiąca słuchaczy. Wysłuchano nas z wielką uwagą, ale ilość „pszenicy”, która została zebrana, nie jest nam oczywiście wiadoma. Ze
względu na pewne przeoczenia owa trzydniowa konwencja w Indianapolis nie była właściwie ogłoszona
w THE WATCH TOWER – była wzmiankowana jedynie
nasza specjalna usługa. Mimo to było to udane zgromadzenie, które z pewnością okazało się błogosławieństwem
dla licznych uczestników.

KONWENCJA W ST. LOUIS

Po nocnej podróży dotarliśmy niedzielnego poranka,
11 czerwca [1911], do St. Louis, gdzie czekała na nas
Grupa Konwencyjna zorganizowana przez brata doktora L.W. Jonesa z Chicago. W trakcie podróży jej liczebność zmieniała się od stu pięćdziesięciu do dwustu osób.
Jedne osoby nas opuszczały, inne się dosiadały w różnych miejscowościach. Było to bardzo przyjemne grono, w którym dało się wyraźnie zauważyć przejawy działania ducha Pańskiego. Pociąg składał się z ośmiu wagonów, z czego jeden służył do przewozu bagaży. Były
to wagony sypialne, co było nie tylko wygodne, ale także oszczędne, jako że dzięki temu nie mieliśmy wydatków na hotele i dojazdy do nich. W naszym gronie było
pięciu lekarzy. Największa liczba uczestników pochodziła oczywiście z Chicago. Wszyscy chętnie okazywali
sobie wzajemną pomoc oraz bratnią miłość. Przepełnieni byli także pragnieniem służenia Mistrzowi aż do całkowitego wyczerpania sił. Obecność tak zaangażowanej grupy na różnych konwencjach tej podróży z pewnością podnosiła aktywność nabożeństw i to nie tylko
podczas wspólnego śpiewu. Bracia brali udział w zeznaniach świadectw, w sympozjach, a także w przemówieniach. Nasz osobisty czas był całkowicie zajęty przez
pracę, z wyjątkiem momentów spędzanych za mównicą.
Nie pozwoliło nam to na cieszenie się w równym stopniu tymi błogosławieństwami, tak by móc się nimi podzielić w niniejszym sprawozdaniu.
W niedzielnej usłudze popołudniowej, przeznaczonej
na publiczny wykład pt. „W przyszłości” [Hereafter]
wzięło udział sporo osób. Publiczność liczyła około tysiąca pięciuset osób. Wieczorny wykład na temat „Syjonizm nadzieją świata” nie był zbyt intensywnie reklamowany. Przybyło mniej więcej tysiąc osób. Jedynie nieliczni wśród nich byli Żydami – około jednej trzeciej.
Nasze usługi w poniedziałek po południu, gdy wygłaszaliśmy przemówienie do osób zainteresowanych oraz
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wieczorem (zebranie pytań) cieszyły się dobrą frekwencją. Na ile umiemy to ocenić, St. Louis wydaje się
znajdować na wysokim duchowym poziomie, rozwijając się w miłości i w poświęceniu. Zarówno tutaj, jak
i w innych miejscach zauważaliśmy wiele przejawów
gorliwości wśród przyjaciół rozpowszechniających publiczne ogłoszenia i podejmujących inne konieczne działania oraz wydatki na rzecz usługi konwencyjnej.
KONWENCJA W KANSAS CITY

Wtorek i środa, 13-14 czerwca [1911] były zaplanowane w Kansas City. W mieście tym znajduje się dość
spore zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego i wszędzie widoczna była ich pełna miłości gorliwość. Nabożeństwa były bardzo dobre. Przemówieniami usługiwali
bracia: Ritchie, Swingle, Senor, Edgar, Jones oraz Wise.
Sala konwencyjna została także udostępniona na wykłady publiczne. Pierwszego wieczoru było to przemówienie na temat „W przyszłości” [Hereafter], następnego
„Syjonizm nadzieją świata”. Publiczność oceniano na trzy
tysiące w pierwszy wieczór oraz na tysiąc w drugi.
Tutaj znów doznaliśmy pewnego zawodu jak chodzi
o liczbę Żydów zainteresowanych wysłuchaniem wykładu o tak żywotnym dla nich znaczeniu. Przypadkowo dowiedzieliśmy się, że rabini starają się zniechęcać
wszystkich do słuchania nas. Zawsze tak było. Nauczyciele wzięli klucze umiejętności, ale ani sami nie wchodzili, ani nie pozwalali wchodzić innym, jeśli tylko udawało im się tego dokonywać.
Duch judaizmu przejawia się dzisiaj, podobnie jak za
dni Mistrza, służalstwem wobec starszyzny oraz tradycji – podobnie jak i u chrześcijan. Jakże będą musieli się
kiedyś przywódcy religijni tłumaczyć z niewiedzy wśród
ludzi oraz z ich oddalenia od prawdy!
Prof. J. T. Read ze zgromadzenia w Chicago przyczynił się bardzo do wzbogacenia wszystkich zebrań
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przez prowadzenie śpiewu, a także przez wykonanie
solowych pieśni przed zgromadzoną publicznością.
W Kansas City pomagali także prof. Riggs z żoną, bardzo uprzyjemniając nabożeństwa. Ogólna liczba uczestników wynosiła około sześciuset osób.
Po jednym z takich zebrań, na życzenie przeprowadziliśmy usługę poświęcania dzieci. Pewna liczba rodziców w formalny sposób przedstawiła swoje dzieci, by
zostały poświęcone Panu. Wyjaśniliśmy wszystkim, że
nie mamy żadnego biblijnego zalecenia, które nakazywałoby taką usługę. Podstawą naszej nowej usługi był
fakt, że Żydzi ogólnie mieli w zwyczaju poświęcać Panu
swoje dzieci płci męskiej poprzez obrzezanie, a rodzice
proroka Samuela poświęcili go na Bożą służbę.
Wielu protestantów praktykuje pokrapianie niemowląt, nazywając to chrztem, nie jako działanie zbawcze
ani też nie jako wprowadzenie do kościoła, ale jako akt
publicznego poświęcenia Panu.
Przypomnieliśmy także naszym przyjaciołom, że gdy
niektórzy rodzice przynosili swoje dzieci do Jezusa, powiedział On: „Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie,
a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże”
[Mar. 10:14]. Innymi słowy, wszyscy przyjęci przez Pana
na współdziedziców Królestwa Mesjasza będą podobni
do dzieci, będą prostymi, ufnymi, posłusznymi dziećmi
Bożymi.
Wskazaliśmy rodzicom, że takie formalne ofiarowanie
owocu ich ciał dla Pana powinno w przyszłości pomóc
im w przyjęciu Bożej opatrzności w sprawie losu ich dzieci z jeszcze większym i pełnym miłości poddaniem.
Dalej powiedzieliśmy, że gdy dzieci dorosną do wieku
podejmowania decyzji, będzie to dla nich pomocą, gdy
dowiedzą się, że ich rodzice w taki sposób poświęcili je
Bogu na Jego służbę sprawiedliwości. Wspomnieliśmy
nasze własne doświadczenia, gdy jako siedmioletniemu
wówczas chłopcu nasza matka powiedziała: „Charles,
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chcę byś wiedział, że oddałam cię Panu tak, jak uczyniła
to matka Samuela. Jest to moją nadzieją i modlitwą, że
z pomocą Bożej opatrzności zostaniesz sługą Ewangelii”. Przypominamy sobie wrażenie, jakie zrobiła na nas
ta informacja i odpowiedź, której udzieliliśmy: „Mamo,
myślę, że gdy dorosnę, będę raczej chciał zostać misjonarzem dla biednych pogan. Tutejsi ludzie mają wielu
kaznodziejów, wiele kościołów, podczas gdy biedni poganie mają ich tak niewiele”.
Nasza matka nic na to nie odpowiedziała, lecz zastanawiając się nad całą tą sprawą obecnie, jesteśmy przekonani, że jej modlitwa wykonała się w naszych obecnych możliwościach usługiwania „domownikom wiary”,
a nasza własna propozycja okazywania pomocy poganom również znajdzie swoje wypełnienie w błogosławionym Królestwie Mesjasza. Około piętnaściorga dzieci
zostało poświęconych przez modlitwę, nakładanie rąk
oraz wzywanie Bożego błogosławieństwa. Wyjaśniliśmy,
że nikt z nas nie powinien traktować tej sprawy jako
zobowiązanie, ale jako sposobność dla tych, którzy pragnęliby z niej skorzystać.
DZIEŃ W WICHITA

Przeżycia w Wichita były bardzo miłe. Zgromadziła
się tu spora liczba osób z okolicy, co razem z naszą grupą
stanowiło około czterystuosobową publiczność na
czwartkowe popołudnie, gdy przemawialiśmy do zainteresowanych. Mieliśmy także bardzo dobrą okazję do
duchowej społeczności. Na wieczorny wykład przybyło
około tysiąca osób, które przysłuchiwały się z wielką
uwagą i mamy podstawy, by wierzyć, że wynikiem tego
będzie odnalezienie kilku kolejnych ziaren pszenicy. Również i tutaj pewna liczba rodziców po popołudniowym
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wykładzie dla zainteresowanych poświęciła swoje dzieci Panu; było ich około dwunastu.
DZIEŃ W PUEBLO, COLORADO

Po kolejnej nocnej podróży w piątek, 16 czerwca
[1911] przybyliśmy do Pueblo. Odbyliśmy tutaj dwa
dobre zebrania – jedno po południu dla zainteresowanych, w którym uczestniczyło około trzystu osób, i jedno wieczorem dla publiczności, na które przybyło około
tysiąca słuchaczy. Zgromadzenie w tej miejscowości jest
bardzo małe, również nieliczna była pomoc z zewnątrz.
Mimo to wydaje się, że wszystkie te osoby musiały mieć
ducha Prawdy. Drodzy przyjaciele, którzy zorganizowali
to zebranie, okazali wielką gorliwość i odwagę, Pan zaś
bardzo pobłogosławił ich wysiłki. Słuchaczami publicznego wykładu były bardzo rozumne osoby, które wydawały się być głęboko zainteresowane tym, co usłyszeli na
temat „W przyszłości” [Hereafter] – o dwóch zbawieniach.
SOBOTA W COLORADO SPRINGS

Przybyliśmy tutaj wcześnie i mieliśmy miły dzień.
Rano było zebranie świadectw, a po południu sympozjum, w którym uczestniczyło dwunastu braci. Następnie zaś, na życzenie, przeprowadziliśmy usługę poświęcenia dzieci, w której wzięło udział około dwadzieściorga dzieci. Na publiczną usługę wieczorem, ze względu
na sobotni wieczór, przybyło wyjątkowo wiele osób.
Wedle różnych szacunków przyszło od tysiąca dwustu
do tysiąca pięciuset osób. Przysłuchiwano się z wielką
uwagą, co łącznie z żywym zainteresowaniem darmową
literaturą, rozdawaną po zakończeniu usługi, stanowi
pełną dobrej nadziei prognozę dla rozwoju Prawdy w tej
okolicy.
The Watch Tower, 15 lipca 1911, R-4852

Konwencje od Denver do Portland
i w stronę domu
Błogosławieństwo Boże towarzyszyło nam obficie także w czasie drugiej części naszej podróży konwencyjnej. Badacze Pisma Świętego na kolejnych przystankach
ciężko pracowali na ten sukces i byli pełni entuzjazmu.
Podróżująca grupa, licząca blisko dwieście osób, przy
różnych okazjach dodawała do tego także swojego ducha. Cieszyliśmy się wszyscy razem, gdy wspólnie doświadczaliśmy Boskiej opatrzności, błogosławieństw
i łask, będąc zjednoczeni w chwale i świadectwie oraz
w publicznym prezentowaniu Prawdy. Korzyści i zainteresowanie wynikające z konwencji zwiększane były
jeszcze przez okolicznościowe sympozja, w których
udział brali prawie wszyscy bracia uczestniczący w podróży. Niektórzy z nich byli przyzwyczajeni do publicznego przemawiania, inni zaś nie, jednak wszyscy byli
dobrze obeznani z Prawdą. Owe improwizowane przemówienia zdawały się dodawać otuchy zarówno mówcom, jak i słuchaczom.

W niedzielę, 18 czerwca [1911] o godz. 15 w audytorium w Denver wygłosiliśmy publiczny wykład na temat „W przyszłości” [Hereafter]. Liczba publiczności
oceniana była na mniej więcej cztery tysiące osób, z czego
czterystu (mężczyzn) znajdowało się na scenie. Wyczuwaliśmy wspaniałe skupienie i jesteśmy przekonani, że
wiele osób opuściło to miejsce z całkowicie zmienionym
pojęciem na temat tego, co nastąpi „w przyszłości”, a także odnośnie naszego Niebiańskiego Ojca oraz Jego wspaniałego Planu Wieków.
Wieczorny wykład na temat „Syjonizm nadzieją świata” nie był bardzo szeroko reklamowany, dlatego zgodnie z przewidywaniami publiczność nie była zbyt liczna
– mniej więcej pół sali. Uczestniczyła znaczna liczba
Żydów. Wysłuchano nas z uwagą, a po zakończeniu
otrzymaliśmy liczne wyrazy uznania.
Kolejnego dnia udaliśmy się na wycieczkę w dzikie
górskie okolice, gdzie mieliśmy bardzo przyjemną spo-
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łeczność o charakterze uwielbienia, modlitwy i świadectwa. Wieczorne zebranie odbywało się w sali Klubu Kobiet, gdzie wspaniałe przemówienie wygłosił brat Barton.
Następny dzień spędziliśmy w górach Colorado i Utah,
podróżując do Salt Lake City trasą kolei Denver i Rio
Grande. Widoki były bardzo piękne, malownicze i interesujące. Dramatyczne eksplozje natury, które rozrzuciły te wspaniałe łańcuchy górskie, uświadamiały nam Bożą
moc, podczas gdy piękne górskie kwiaty opowiadały nam
o tej samej Boskiej mocy, ale wyrażonej w innym, spokojniejszym tonie. Był to dzień odpoczynku od głoszenia
słowem, który dał nam sposobność przygotowania kazań do przyszłej usługi. Nasz wierny stenograf, brat
Rutheford junior bardzo wydatnie współpracował z nami w tym dziele.
SALT LAKE CITY, UTAH

Nasz jednodniowy przystanek w tym mieście, w środę
21 czerwca [1911], był bardzo interesujący i pożyteczny. Miasto jest piękne i wygląda na dobrze prosperujące. Nasze poranne nabożeństwa (zgromadzenie się
wszystkich i zebranie świadectw) odwlekły nieco w czasie nasz udział w recitalu organowym w Przybytku Mormonów. Jest to gigantyczna budowla, w której zasiąść
może pięć tysięcy osób. Organy i recital ogromnie nas
zainteresowały. Muzyka była bardzo piękna.
Nasze popołudniowe spotkanie miało charakter sympozjum na temat owoców i darów ducha świętego. Wiele
osób uczestniczyło, a my wygłosiliśmy podsumowanie.
Wieczorne zebranie w Teatrze Salt Lake City było bardzo przepełnione. Wzięło w nim udział blisko dwa tysiące osób. Zainteresowanie było ogromne. Publiczność
stanowiąca mieszankę wszystkich denominacji przysłuchiwała się z najwyższą uwagą. W naszym przekonaniu
mormoni są tak samo szczerzy jak inni, a nawet bardziej
szczerzy niż wielu innych. Przekonaliśmy się, że ich instytucja, choć finansowo potężna, teologicznie słabnie.
To znaczy, oryginalna nauka mormonizmu jest kwestionowana przez młodsze pokolenie, inaczej wykształcone
niż ich ojcowie. Mamy nadzieję, że spotkania te przyniosą pewne dobre owoce. Tutejsze zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego jest bardzo nieliczne.
W LOS ANGELES, CALIFORNIA

Zgromadzenie przyjaciół Prawdy liczy sobie tutaj około 125 osób. Jest ono
gorliwe pod wieloma względami.
Wszyscy bardzo ciężko pracowali na
rzecz konwencji, a Boże błogosławieństwo sprawiło, że okazała się ona wielkim sukcesem. Liczba uczestników
zebrań dla osób zainteresowanych wynosiła blisko 600 i obejmowała przyjaciół z okolicznych miejscowości oraz
naszą podróżującą grupę. Przedpołudnie przeznaczone było na świadectwa,
z których nasze, półgodzinne, było
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ostatnie. Po południu zgodnie z życzeniem mieliśmy nabożeństwo poświęcenia dzieci. Uczestniczyło w nim około trzydzieściorga pięciorga dzieci. Następnie odbyło się
zebranie pytań. Pytania były ciekawe i staraliśmy się na
nie odpowiedzieć w miarę naszych możliwości.
Wieczorne nabożeństwo dla publiczności odbyło się
w Audytorium. Temat naszego wykładu brzmiał: „Wspaniała przyszłość” [The Great Hereafter]. Łącznie z tymi,
którzy byli na scenie, w spotkaniu uczestniczyło trzy
tysiące osób. Zebranie dla osób, które nie zmieściły się
już na sali, odbywało się w innym pomieszczeniu tego
samego budynku. Tam przemawiał brat Sexton. Po zakończeniu naszego wykładu w głównej sali wygłosiliśmy jeszcze półgodzinne przemówienie do osób, które
się nie zmieściły. Zakończenie usługi nastąpiło około godz.
23. Również i tutaj uczestnicy przysłuchiwali się z wielkim zaangażowaniem, tak jakby byli głodni. Otrzymaliśmy kolejny dowód na aktualność Słowa Pańskiego, które
mówi, że będzie „głód na ziemi, nie głód chleba ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pańskich” [Amos 8:11].
SANTA CRUZ, CALIFORNIA

Około sześćdziesięciu spośród naszych przyjaciół
w Los Angeles udało się wraz z nami do Santa Cruz,
a następnego dnia do San Francisco. Niektórzy z nich
towarzyszyli nam aż do Sacramento, sprawiając nam
tym radość, a także przyczyniając się do powodzenia
zgromadzeń.
Do Santa Cruz nasz pociąg przybył z opóźnieniem.
Znajduje się tam jedynie małe zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego. Spędziliśmy tu bardzo miłe chwile. Nasze popołudniowe zebranie odbyło się w Casino Theater
przy plaży, gdzie przyjaciele mogli przez chwilę wypocząć. O wyznaczonej godzinie rozpoczęła się publiczna
usługa, w ramach której rozważaliśmy zagadnienie „Przyszłości” w gronie bardzo inteligentnych słuchaczy, których liczba wynosiła około tysiąca. Przysłuchiwano się
w skupieniu przez dwie godziny i mamy nadzieję, że zainteresowanie to okaże się trwałe. Następnie zarówno
mówca, jak i kilku miejscowych przyjaciół udało się automobilami do pobliskiego parku z wielkimi drzewami,
gdzie wykonaliśmy kilka zdjęć i zjedliśmy obfity posi-
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łek. Po zachwycającym przejeździe powróciliśmy do
Santa Cruz, gdzie na zakończenie odbyło się jeszcze spotkanie z zainteresowanymi.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Niedziela, 25 czerwca [1911] była bardzo interesującym dniem dla przyjaciół Prawdy w San Francisco. Badacze Pisma Świętego są tutaj bardzo energiczni i z pewnością ciężko pracowali, by osiągnąć tak dobre rezultaty, jakie stały się ich udziałem. Popołudniowa usługa dla
publiczności o godz. 15 na temat „W przyszłości” zgromadziła wspaniałą liczbę czterech tysięcy uczestników.
Słuchano bardzo uważnie. Wieczorny wykład na temat
„Syjonizm nadzieją świata” był nieco mniej reklamowany, ale mimo to cieszył się dużym zainteresowaniem,
a liczba słuchaczy wyniosła mniej więcej połowę tego,
co zgromadziła usługa popołudniowa. Ci, którzy uczestniczyli w wykładzie po południu (trochę spóźnionym i na
mocno przepełnionej sali), nie mieli już czasu i chęci, by
słuchać dalej jeszcze tego samego dnia.
Ocenia się, że w wieczornej usłudze udział wzięło około pięciuset Żydów. Przysłuchiwali się bardzo chłodno
i nieufnie aż do mniej więcej połowy wykładu, gdzie ich
zainteresowanie zaczęło rosnąć. Gdy usłyszeli słowa na
temat swego narodu oraz jego historii, a także zarysu
proroczych obietnic, zaczęli okazywać wielkie zainteresowanie. Czujemy, że powinniśmy przy tej okazji raz
jeszcze przypomnieć naszym czytelnikom, że nie oczekujemy obecnie wśród Żydów okazałego liczbowo zainteresowania Teraźniejszą Prawdą. Mamy jednak względem nich nadzieję, że poselstwo, które obecnie słyszą,
skieruje ich serca, umysły i modlitwy w stronę Boga oraz
Pisma Świętego, tak by przygotować ich na dalsze chwalebne doświadczenia w ramach zbliżającego się czasu
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uciśnienia. Przypominamy wam, że zgodnie z naszymi
oczekiwaniami rzeczywiste zainteresowanie Żydów będzie miało miejsce dopiero w pośrodku czasu ucisku,
a Wielki Lud będzie miał możliwość i przywilej poprowadzenia ich do pełnego docenienia Boskiego Programu, obejmującego Mesjańskie Nasienie Abrahama na
poziomie duchowym i Żydów w łączności z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem oraz prorokami na poziomie
ziemskim dla błogosławienia całej ludzkości.
W OAKLAND, CALIFORNIA

Poniedziałek przeznaczony był na pobyt w Oakland,
które leży po drugiej stronie zatoki, dokładnie naprzeciwko San Francisco. Pod wieloma względami dwa
zgromadzenia tych miast stanowią jedno – przynajmniej
pod względem zainteresowań. Z radością współpracowały one przy tworzeniu programu tego dnia. Naszym
pierwszym zebraniem było spotkanie z około trzydziestoma braćmi starszymi i diakonami obydwu zborów.
Było to bardzo przyjemne przeżycie. Spotkanie trwało
blisko dwie godziny. Rozmawialiśmy o potrzebach lokalnej działalności oraz o najlepszych metodach jej wspierania. Około godz. 10 zgromadzili się wszyscy i odbyło
się zebranie świadectw. Do naszej dyspozycji na cały
dzień oddany został Pierwszy Kościół Baptystyczny.
Może on pomieścić około tysiąca pięciuset osób.
O godz. 14 wygłosiliśmy mowę do rodziców poświęcających swoje dzieci Panu. Przypomnieliśmy naszym
słuchaczom sposób, w jaki żydowscy rodzice mieli zwyczaj poświęcania Panu swych synów w ceremonii obrzezania. Wspomnieliśmy, że wiele denominacji chrześcijańskich praktykuje kropienie niemowląt, co w rzeczywistości ma znaczenie poświęcenia. Wskazaliśmy na
brak biblijnych podstaw dla obyczaju kropienia niemow-
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ląt, jako że jest to rozumiane jako chrzest i wykonywane
zamiast niego, tymczasem chrzest ma według Biblii zastosowanie jedynie względem poświęconych wierzących. Przypomnieliśmy także naszym słuchaczom historię rodziców Samuela, którzy w szczególny sposób
ofiarowali go Panu na służbę. Zwróciliśmy także uwagę
na to, w jaki sposób żydowskie matki przynosiły swoje
dzieci do naszego Pana, pragnąc, by je błogosławił.
Wyjaśniliśmy, że obyczaj poświęcania dzieci nie ma
w żadnej mierze charakteru przykazania. Jest to co najwyżej przywilej, sposobność dla osób, które chciałyby
z takiej możliwości skorzystać, i nie zawiera on w sobie
nawet najmniejszej myśli przeciwko tym, którzy mogą
myśleć i postępować inaczej. Zalecamy, aby taki obyczaj był brany pod uwagę jedynie względem dzieci, które nie osiągnęły jeszcze zdolności podejmowania decyzji, tak by mogły wyrazić własną opinię na ten temat.
Wyraziliśmy pogląd, że później w życiu, gdy dzieci dowiedzą się, iż zostały oddane Panu w okresie dziecięcym, będą mogły do pewnego stopnia odebrać z tego
tytułu pewną miarę błogosławieństw. Powiedzieliśmy też
rodzicom, że mamy nadzieję, iż takie oficjalne poświęcenie Panu ich dzieci wywrze też wpływ na ich własne
poczucie odpowiedzialności względem samych dzieci,
tak by odtąd mogli otrzymywać wynikającą stąd pomoc
w zakresie jeszcze pełniejszego zrozumienia Bożej woli
odnośnie ich dziecka – w chorobie i zdrowiu, w życiu
i śmierci, w potrzebach wielkich i małych. Do poświęcenia i modlitwy o Boże błogosławieństwo przedstawionych zostało czterdzieścioro dwoje dzieci.
Następnie wygłoszony został wykład do chrztu, po
którym nastąpił symbol zanurzenia. Uczestniczyły w nim
czterdzieści trzy osoby. Dowiedzieliśmy się później, że
na sali obecnych było trzech baptystycznych duchownych i że szczególnie jednego z nich bardzo rozgniewało nasze stwierdzenie, iż chrzest wodny jest prawem
wstępu do kościoła baptystycznego, tak że nikt nie może
być dopuszczony do udziału w Wieczerzy Pańskiej ani
nie może być uznany za członka Kościoła Chrystusowego bez zanurzenia w wodzie. W ten sposób daliśmy też
do zrozumienia, że ich teoria głosi, jakoby wszyscy inni,
niezanurzeni, niebędący członkami Kościoła Chrystusowego, nie mogli być uczestnikami Jego błogosławieństw
– z których jednym jest niebiański stan – a w związku
z tym wszyscy niezanurzeni są straceni, czyli według baptystów: kongregacjonaliści, metodyści, luteranie i inni, niezanurzeni, będą męczeni przez całą wieczność. Możemy
zapewnić, że nie mieliśmy żadnych nieuprzejmych intencji. Pragnęliśmy jednak tak dobierać słowa, by wyrażały
Prawdę w jak najmniej obraźliwej formie. Jeden z członków tego kościoła podziękował nam, radując się, że jego
córka pod wpływem wykładu oddała swe serce Panu.
Na czas wieczornej usługi kościół był przepełniony
i około dwustu przyjaciół Prawdy ustąpiło ze swoich
miejsc, by oddać je gościom, a sami przeprowadzili zebranie, które odbyło się w pobliskim Kościele Uczniów.

65
W SACRAMENTO, CALIFORNIA

We wtorek, 27 czerwca [1911] nasza grupa znalazła
się w Sacramento, gdzie jest zgromadzenie Badaczy Pisma Świętego liczące około dwudziestu członków.
Pierwszą częścią porannego nabożeństwa było zebranie
świadectw. Następnie brat Swingle wygłosił wykład do
chrztu. Do zanurzenia przystąpiły tego dnia trzy osoby.
Po południu mieliśmy sympozjum, w którym uczestniczyło dwunastu braci. My wygłosiliśmy podsumowanie
na podstawie rozmowy między Mojżeszem a Panem:
„Nie pójdzieli oblicze twoje z nami, nie wywódź nas stąd”,
na co Pan odpowiedział: „Oblicze moje pójdzie przed
tobą, a dam ci odpocznienie” [2 Mojż. 33:15]. Wieczorny wykład na temat „W przyszłości” wygłoszony został
w teatrze Clunie. Wspaniała publiczność w liczbie około
tysiąca przysłuchiwała się z uwagą, którą trudno byłoby
do czegoś porównać. Będziemy żywili nadzieję, że rezultaty będą równie dobre i że otrzymamy wkrótce jakieś zachęcające sprawozdania. We wszystkich tych
wydarzeniach drodzy przyjaciele z Sacramento, my sami,
jak i podróżująca grupa – możemy wszyscy z zadowoleniem odpocząć w przekonaniu, że dokonawszy co było
w naszej mocy, powierzamy sprawy w Pańskie ręce, aby
On zarządzał nimi zgodnie ze swoją wolą.
Piszemy to sprawozdanie następnego dnia po zebraniach w Sacramento, jadąc w kierunku Portland. Po drodze przez wiele godzin towarzyszył nam widok góry
Shasta. Jej ośnieżony szczyt wznosi się na wysokość
4317 m ponad poziom morza. Nasz pociąg zatrzymał się
na kilka minut w Shasta Springs, byśmy mogli napić się
musującej wody. Cieszyliśmy się już na spotkanie grupy
przyjaciół, którzy w oczekiwaniu na nas mieli się zgromadzić na peronie w Ashland w stanie Oregon. Nasz
specjalny pociąg przybył jednak blisko dwie godziny
wcześniej i nie spotkaliśmy nikogo, z wyjątkiem dwóch
osób. Jeden z drogich braci spotkał się z nami na jeszcze innej stacji. Przejechał on w tym celu na rowerze
niemal dwanaście kilometrów. Dane nam było spędzić
z nimi jedynie kilka minut, mimo to byliśmy szczęśliwi,
że mogliśmy ich pozdrowić i odebrać od nich pozdrowienia na nasz powrót. Nasze poczucie niedosytu przyjmujemy jednak z pokorą wobec Pańskiej opatrzności
[w ang. oryginale gra słów: dis-appointment (rozczarowanie) oraz his-appointment (jego wyznaczenie) – przyp.
tłum]. Jakże cudownie przejawia się duch Pański pośród Jego ludu z każdego narodu, rodzaju, języka i miejsca – poprzez miłość do Pana, Prawdy i braci!
KONWENCJE W PORTLAND I PO DRODZE
W STRONĘ DOMU

Bardzo przyjemnie spędziliśmy czas w Portland.
Wzdłuż wybrzeża Pacyfiku było dość chłodno i rześko.
W zgromadzeniach dla zainteresowanych uczestniczyło
w Portland średnio około czterystu osób, zaś na publiczną
usługę w czwartek na dużą salę przybyło około tysiąca
pięciuset słuchaczy. W piątek wieczorem odbyło się ze-
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branie pytań, w którym uczestniczyło około siedmiuset
osób. Ich pytania były niezwykle interesujące, a słuchacze wydawali się być głęboko zainteresowani udzielanymi odpowiedziami. Spotkanie to trwało około dwóch
godzin, przy czym nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Miał to dokończyć w niedzielę brat Bohnet.
Jesteśmy przekonani, że praca w Portland dokonuje
znacznych postępów.
TACOMA, WASHINGTON

Sobota, 1 lipca [1911] przeznaczona była na pobyt
w Tacoma. Nigdzie nie mieliśmy tak interesujących zebrań. Teatr w Tacoma był zatłoczony, co jest niezwykłym zjawiskiem w odniesieniu do religijnego spotkania
w sobotni wieczór. Przybyło około dwóch tysięcy osób.
Nabożeństwa dla zainteresowanych miały szczególną
wartość, a uczestniczyło w nich około trzystu pięćdziesięciu osób. Miasto wydawało się być w znacznym stopniu poruszone.
SEATLE, WASHINGTON

Także i tutaj zostaliśmy ciepło powitani. Około pięciuset osób uczestniczyło w zebraniach dla zainteresowanych. Niektórzy z nich przybyli wraz z naszą grupą
z Portland i z Tacoma. Inni przyjechali na spotkanie z nami z Victoria oraz Vancouver. Mieliśmy błogosławioną
okazję do pokrzepienia się przez odbycie duchowej społeczności, którą zakończyliśmy w poniedziałek „ucztą
miłości”, choć sama konwencja miała trwać jeszcze dzień
po naszym odjeździe. Dwóch braci z naszej grupy zostało, by wygłosić przemówienia. Do poświęcenia Panu
przedstawionych zostało około dwadzieścioro pięciorga
dzieci, zaś chrzest przez zanurzenie przyjęło osiemnaście dorosłych osób. Ponadto jeszcze brat Morton Edgar wygłosił wykład na temat Piramidy. Brat Swingle
powiedział wykład do chrztu, a brat Ritchie wygłosił słowo wprowadzenia do „uczty miłości”.
Na nabożeństwo niedzielne składało się wspólne zgromadzenie oraz zebranie świadectw, w którym udział
wzięło wiele osób. Następnie wygłosiliśmy wykład przeznaczony na niedzielny poranek, który został już opublikowany w gazetach – „Dwa Babilony”. Popołudniowe
zebranie publiczne zgromadziło ogromne tłumy. Oceniono,
że było na nim dwa tysiące dwieście osób. Z uwagą przysłuchiwano się dwugodzinnemu wykładowi. W wieczornym zebraniu pytań, które odbyło się w tym samym
miejscu, udział wzięło około tysiąca osób. Pytania były
dobre, zainteresowanie ogromne, a niektóre osoby po
raz pierwszy w życiu mogły usłyszeć wyjaśnienie niektórych zagadnień ze Słowa Pańskiego.
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, KANADA

W środę rano, 4 lipca [1911] kontynuowaliśmy naszą
podróż parowcem do Victorii. Podróż była bardzo przyjemna, było chłodno i rześko, a nasze serca pełne były
miłości do Pana i do siebie wzajemnie, napełnieni byliśmy także mocną, współczującą miłością do bliźnich oraz
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nieprzyjaciół. Byliśmy w ten sposób przygotowani, by
ucieszyć się tym, co mieliśmy jeszcze przeżyć i co nas
miało spotkać za sprawą Pańskiej opatrzności.
Przybyliśmy do Victorii na tyle wcześnie, że mogliśmy się jeszcze ucieszyć popołudniową społecznością
z zainteresowanymi, a potem wygłosić wieczorny wykład do publiczności na temat „W przyszłości”. Nasz
temat dla zainteresowanych osnuty był wokół słów: „My
wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci” (1 Jana 3:14). Wskazywaliśmy, że prawdziwa lojalność względem Boga zawiera w sobie miłość do
wszystkich, których On uznał przez spłodzenie ich z ducha świętego, co stanowi część naszej lojalności względem Niego i względem Wodza naszego zbawienia. Zaznaczyliśmy, że bracia nie zawsze łatwo dają się lubić
i że miłowanie ich wszystkich wymaga znacznego stopnia wzrostu w łasce. Zaznaczyliśmy, że taki rozwój wiąże
się z częstym polerowaniem i pouczaniem w szkole Chrystusa i posiadaniem owoców i darów ducha świętego.
Zauważyliśmy, że trudniej jest czasami praktykować cichość, uprzejmość, cierpliwość i wytrwałość, bratnią
miłość, owoce i łaski ducha świętego względem braci
niż innych osób. Przekonaliśmy się na podstawie obranego wersetu, że taki rozwój charakteru w sercu, a przynajmniej w zakresie intencji, jest sprawą zasadniczą i bez
niego brak nam mocnego dowodu na to, że Pan przyjął
nas jako Nowe Stworzenia.
Zgromadzenie osób zainteresowanych liczyło około
dwustu trzydziestu pięciu osób. Wykładu do publiczności wysłuchało z najwyższym zainteresowaniem około
siedmiuset pięćdziesięciu słuchaczy.
VANCOUVER, BRITISH COLUMNIA, KANADA

Nocna podróż statkiem pozwoliła nam znaleźć się na
naszym następnym konwencyjnym przystanku. Również i tutaj zostaliśmy przywitani przez przyjaciół ciepło
i serdecznie. Tutejsze zgromadzenie liczy około siedemdziesięciu członków. Dołączyło do nich około stu osób
z okolicznych miejscowości, oprócz naszej podróżnej
grupy liczącej sto siedemdziesiąt osób. Razem było nas
zatem około trzystu pięćdziesięciu. Mieliśmy bardzo przyjemną społeczność oraz interesujące zebranie świadectw.
Usługa publiczna została szeroko rozreklamowana
i odbywała się w największej sali tego miasta. Ocenia
się, że przybyło między trzy a cztery tysiące osób. Okazano nam wiele zainteresowania, mimo pewnych zakłóceń wywołanych przez pewnego socjalistę, który domagał się swoich praw już teraz, by nie musieć czekać
na Pańskie „czasy naprawienia”. Jego lekceważenie praw
innych uczestników spowodowało, że przybyła policja,
która go aresztowała. Odmówiliśmy jednak składania
jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu, dlatego też przypuszczalnie utracił on wolność tylko na jedną noc. Poza
tym cała zgromadzona publiczność okazywała wielkie
zainteresowanie przedstawianym tematem „W przyszłości”. Wierzymy, że rezultatem tego spotkania będzie gorliwsze rozważanie Biblii i modlitwa.
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Jest to jedno z szybko rozwijających się miast Północnego Zachodu. Choć prawie wszyscy są tutaj pochłonięci miłością do pieniędzy oraz pragnieniem szybkiego ich zarobienia na nieruchomościach, mieliśmy
wspaniałe zebranie z około tysiącem słuchaczy. Było ono
wspaniałe pod każdym względem. Uważnie nam się przysłuchiwano i wierzymy, że wykonało się przez to dobre
dzieło. Tutejsze zgromadzenie liczy około dwudziestu
członków. Mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie i, jak wierzymy, pożyteczną społeczność z zainteresowanymi.

prowadzone bardzo szeroko. W rezultacie przybyła wielka publiczność licząca około dwóch tysięcy osób, które
z najwyższą uwagą wysłuchały naszego wykładu
„W przyszłości”. Wieczorem przeprowadziliśmy zebranie pytań, które nie było wcześniej zapowiadane. Uczestniczyło w nim tysiąc osób. Zadawano wspaniałe pytania. O dziesiątej wieczorem poprosiliśmy zgromadzonych, by przez podniesienie ręki wyrazili się, czy życzą
sobie, by zebranie było nadal kontynuowane. Podniosło
się około sześciuset rąk i kontynuowaliśmy naszą usługę do za dwadzieścia jedenasta, co, jak wierzymy, przyniosło dobre rezultaty.

NIESPODZIEWANY POBYT W REGINA,
SASKATCHEWAN, KANADA

W DULUTH, MINNESOTA

JEDEN DZIEŃ W CALGARY, ALBERTA, KANADA

Nasz pociąg miał niezapowiedziany przystanek w Regina, stolicy prowincji Saskatchewan. Przybyliśmy tam
o godz. 15 i wyjechaliśmy o 20:30. Bracia z podróżnej
grupy stanęli na wysokości zadania i udało nam się odbyć publiczne zgromadzenie, które zaczęło się o godz.
18:45. Wynajęli oni salę miejską, wydrukowali ulotki i rozpowszechnili je jak najszerzej. W rezultacie zgromadziła
się wspaniała jak na to małe miasto oraz okoliczności
publiczność, licząca około czterystu pięćdziesięciu osób.
Przedstawiał nas wydawca jednej z lokalnych gazet, po
czym przysłuchiwano się nam z wielką uwagą, co, jak
wierzymy, przyniesie pewne owoce. Cała ta sprawa
wydaje się być Bożym zrządzeniem. Lokalny duchowny
z kościoła prezbiteriańskiego był obecny razem z nami
na scenie i wypowiadał się z głębokim zainteresowaniem.
Powiedział, że czytał kazania w gazetach, a także, że przeczytał cztery tomy z serii WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Wyraził także wielkie zadowolenie z tego, co
usłyszał. Jedna osoba z publiczności przybyła na scenę,
by uścisnąć naszą dłoń po wykładzie. Ku naszemu zdumieniu był to pastor jednego z głównych kościołów baptystycznych w Londynie, w Anglii, zlokalizowanego
w pobliżu naszego Londyńskiego Domu Modlitwy. Było
to znamienne, że mogliśmy się spotkać tutaj, osiem tysięcy kilometrów od miejsca, gdzie razem siedzieliśmy
na scenie Guild Hall, uczestnicząc w zebraniu zorganizowanym przez burmistrza Londynu w intencji poparcia traktatu pokojowego między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią zaproponowanego przez prezydenta Tafta.
WINNIPEG, MANITOBA, KANADA

Odwiedzaliśmy Winnipeg półtora roku temu i przyjemnie nam było gościć tu znowu. Tutejsze zgromadzenie znacznie się powiększyło, pomimo usunięcia wielu
członków. Obecnie liczy ono około trzydziestu pięciu
osób. W zebraniach dla zainteresowanych uczestniczyło około czterystu osób i wierzymy, że były to bardzo
owocne spotkania. Około trzydziestu osób przystąpiło
do chrztu, a około dwudziestu pięciorga dzieci zostało
przedstawionych do poświęcenia. Wieczorny wykład
publiczny okazał się sukcesem pod każdym względem.
Udało się wynająć dobry teatr. Ogłoszenia zostały roz-

Wtorek, 11 lipca [1911] spędziliśmy w Duluth. Byliśmy tam przyjęci jak zwykle bardzo gościnnie. Zgromadzenie tego miasta liczy około dwudziestu osób. Z różnych miejscowości przybyło jeszcze sześćdziesiąt osób.
Nie dotarł do nas pociąg z pomocnikami, którzy zamiast
tego zatrzymali się w Minneapolis i stamtąd już udali się
do miejsca zakończenia naszej podróży, Chicago. W Duluth mieliśmy uroczystość chrztu, w której uczestniczyło
osiemnaście osób. Naszym tematem na tę okoliczność
były słowa: „A tak jeśliście powstali z Chrystusem, tego,
co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy
Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym,
co jest na ziemi” (Kol. 3:1-2).
Zebranie dla publiczności było bardzo udane. Zostało
ono dobrze i powszechnie rozreklamowane. Publiczność
liczyła siedemset osób, co na wieczór zwykłego dnia
tygodnia w okresie letnim jest z pewnością nadzwyczajnym osiągnięciem.
PORT HURON, MICHIGAN

Nie planowaliśmy tego przystanku, ale stwierdziliśmy,
że możemy tutaj się zatrzymać i ciągle jeszcze zdążyć
na nasze umówione spotkania w Toronto, gdzie mieliśmy się znaleźć w niedzielę rano. Pomimo że przyjaciele
z Port Huron otrzymali jedynie krótką wiadomość o naszym przybyciu, powitali nas ciepło.
Obecnych było wiele osób. Niektórzy przybyli z Detroit. Mieliśmy interesujące zebranie popołudniowe dla
zainteresowanych, podczas którego rozważaliśmy werset: „A tak jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest
w górze, szukajcie”. Również wieczorem przybyło sporo publiczności, około trzystu osób. Uważamy, że to
bardzo dużo jak na zebranie w sobotni wieczór, które
było słabo reklamowane.
ZAKOŃCZENIE W TORONTO

Naszym ostatnim przystankiem było Toronto. Konwencja zaczęła się już dzień przed naszym przybyciem.
Uczestniczyło w niej blisko sześćset osób ze wszystkich części Kanady. Niektórzy twierdzili, że była to najlepsza konwencja w ich życiu. Niedzielne popołudnie
przeznaczone było na usługę publiczną i było szeroko
reklamowane. Wynajęta została największa sala tego
miasta – Massey Hall. Była całkowicie przepełniona, gdyż
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przybyło około czterech tysięcy słuchaczy, a twierdzono, że kolejne dwa tysiące musiały zawrócić spod drzwi.
Niestety akustyka tego budynku nie jest najlepsza i przez
to niektórzy, nie mogąc dobrze słyszeć, opuszczali salę,
przeszkadzając przy tym innym słuchaczom. Mimo to
zebranie, jak wierzymy, było bardzo udane. Niektóre
świadectwa, które do nas dotarły, potwierdzały, że Prawda w wielu przypadkach znalazła posłuch. Gazety również opublikowały dobre recenzje.
Na specjalne zaproszenie przemówiliśmy do pewnych
Żydów w ich synagodze, gdzie upamiętniano urodziny
dr Herzla i wygłaszano syjonistyczne przemówienia. My
wygłosiliśmy krótką mowę zgodną z ogólnym kierunkiem tego zgromadzenia.
Na wieczorne zebranie przybyła publiczność w przeważającej mierze żydowska, a uczestniczyło w nim około
dwóch tysięcy osób. Z wielką uwagą wysłuchano naszego wykładu na temat „Syjonizm nadzieją świata”.
Niektórzy bracia nawiązując kontakt z zainteresowany-
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mi osobami, wręczali im subskrypcje na czasopismo THE
WATCH TOWER, a także zamówienia na WYKŁADY
PISMA ŚWIĘTEGO dla tych, którzy słyszeli nas po raz
pierwszy.
W poniedziałek rano wygłosiliśmy wykład na temat
„Chrzest i Nowe Stworzenie”. Sześćdziesiąt osób okazało przez zanurzenie swe poświęcenie Panu aż do śmierci.
Do domu przybyliśmy rano 18 lipca [1911]. Z rodziną
Betel spotkaliśmy się w południe. Przygotowane zostały
dla nas pewne szczególnego rodzaju kwiaty, a gdy weszliśmy do pomieszczenia, wszyscy powstali i wspólnie
zaśpiewaliśmy „Połączmy serca wraz i wznieśmy w niebo wzrok, bo miłość bratnia wzmacnia nas”. Złożyliśmy
podziękowanie Panu, a następnie krótko opowiedzieliśmy nasze przeżycia. Potem spożyliśmy obiad. Wyraziliśmy swoje zadowolenie z podróży, ale także zadowolenie z powrotu do Centralnej Stacji Dzieła Żniwa.
The Watch Tower, 1 sierpnia 1911, R-4861

Wielki sprawdzian lojalności
Przy końcu Tysiąclecia, gdy ludzie osiągną już doskonałość, ludzki świat zostanie poddany ostatecznemu
sprawdzianowi. Nie będzie on dotyczył doskonałości ich
ludzkiej natury, ale lojalności względem Boga. Sprawdzian, jakiemu została poddana Ewa, dotyczył jej charakteru. Nie była ona zwiedziona w tym sensie, że nie
znała znaczenia lojalności względem Boga albo że nie
wiedziała, czym jest nieposłuszeństwo. Bóg ją wcześniej
ostrzegł. Wiedziała, co jest słuszne. Została jednak zwiedziona pod względem konsekwencji. Tak też było z Szatanem. Został on zwiedziony w zakresie rezultatów swego
postępowania, myśląc, że będzie w stanie przeprowadzać swe plany wbrew Panu.
Uważamy, że podobnie będzie przy końcu Wieku Tysiąclecia. Niektórzy z ludzi zostaną zwiedzeni pod względem rezultatów, jakie przyniesie obrany przez nich kierunek działania. Wszyscy, którzy pozostaną całkowicie
lojalni względem Bożego Prawa, zauważą błąd popełniany przez ludzi niegodziwych. W trakcie Wieku Tysiąclecia Chrystus jako Pośrednik będzie stał pomiędzy ludzkością a pełnymi wymaganiami sprawiedliwości. Ludzkość zaś będzie mieszkać jakby w chronionym domostwie. Wobec ograniczenia wszystkich złych wpływów
ludzkość będzie cieszyć się bardzo korzystnymi warunkami, stwarzającymi możliwości dojścia do pełnej znajomości Bożych wymagań. Po ucieszeniu się błogosławieństwami zupełnej restytucji nadejdzie właściwy czas
na sprawdzian, by przekonać się, czy ich przywiązanie
do sprawiedliwości jest jedynie sprawą politycznej poprawności, czy też sięgnęło poziomu serdecznej lojalności względem Boga i sprawiedliwości, której nie będzie
w stanie naruszyć żadna pokusa.
Następnie, przy końcu Wieku Tysiąclecia, po tym, jak
ludzie zostaną przekazani Ojcu, przeprowadzi On spraw-

dzian, by przekonać się, czy nauczyli się posłuszeństwa,
czy nie. Na pewien czas zostaną uwolnione złe wpływy.
Jeśli niekompletnie opanowali oni lekcję posłuszeństwa,
zostaną uznani za niegodnych życia wiecznego, wykazując, że ich postawa miała charakter politycznej poprawności. Z powodu braku osiągnięcia pełnej harmonii
serca z Bogiem będą oni szczególnie narażeni na tę próbę lojalności.
WSZYSCY MUSZĄ ZOSTAĆ WYPRÓBOWANI POD
WZGLĘDEM LOJALNOŚCI WOBEC BOGA

Szatan był doświadczany pod względem lojalności
wobec Boga. Bóg sprawdzał także lojalność Adama i Ewy
względem siebie. Za czasów Noego podobnej próbie
zostali poddani aniołowie – nie chodziło o to, czy będą
woleli dobro czy zło, ale czy okażą całkowitą lojalność.
Nawet Jezus był sprawdzany pod kątem lojalności względem Ojca. Tak też i ludzkość na końcu Wieku Tysiąclecia zostanie wypróbowana pod względem harmonii ich
serc z Bogiem.
Nie mamy dokładnych informacji na temat rodzaju
tego sprawdzianu. Być może pokusą, jaka przyjdzie na
ludzkość, będzie pragnienie przejęcia władzy nad ziemią,
zanim jeszcze zostanie im ona w pełni przekazana. Gdyby tak miało być, mogłoby to wyglądać następująco:
Pomimo posiadania informacji, że zamierzeniem Bożym
jest zwrócenie ziemi w ręce ludzkości, gdy tylko upłynie tysiąc lat, będzie ona dążyć do przyspieszonego przejęcia wszystkich spraw od Świętych Starego Testamentu, rządzących jako „książęta ziemi” (Psalm 45:17). Gdy
wypełni się czas, będą rozczarowani. „I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane” (Obj. 20:9).
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Ukazuje to, jaki będzie w tym czasie stan wielu osób
ze świata. Staną się niespokojni. Powiedzą: „Ci Święci
Starego Testamentu zatrzymują władzę, która nam się
należy. Nie potrzebujemy niczego, co stałoby między nami
a władzą nad tym światem”. Takie nastawienie będzie
oznaczało nielojalność względem Boga. Wiedząc, że
wszystko dzieje się według Bożego porządku, powinni
byli powiedzieć: „Wydaje się, że tysiąc lat dobiegło końca. Myśleliśmy, że władza zostanie nam zwrócona. Pozostawmy jednak tę sprawę całkowicie w Bożych rękach. Jeśli uzna On, że dobrze byłoby przekazać nam
władzę, to pięknie i dobrze. Jeśli zaś będzie uważał, że
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lepiej ją zatrzymać, nawet po upływie terminu, to również będziemy zadowoleni”. Taka byłaby postawa cechująca się lojalnością.
Tak samo jest dzisiaj. Naszym stanowiskiem powinno być uznanie, że jest tylko jeden Bóg i jeden Jezus
Chrystus i że mamy Im być posłuszni. W słusznym czasie
ujrzymy pełną demonstrację Bożej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, przekonamy się, że wszystkie
dozwolone przez Boga sprawy są całkowicie zgodne z Jego przymiotami. Ci, którzy umieją to ujrzeć wiarą, już
teraz okazują swą lojalność serca względem Boga.
The Watch Tower, 15 września 1911, R-4881

Karząca dyscyplina w Tysiącleciu
Odnośnie wymagań Boskiej sprawiedliwości Bóg zapewnia, że wszystkie roszczenia względem ludzkości ze
strony sprawiedliwości zostaną zaspokojone i zamknięte przy końcu Wieku Ewangelii. Jest to zobrazowane
w symbolicznym oczyszczeniu grzechu, zadośćuczynieniu za grzech. W pozaobrazowym Dniu Pojednania składana jest ofiara Chrystusa oraz przygotowywani są ci,
którzy zostaną uznani za godnych bycia członkami Jego
Ciała. Gdy sprawiedliwość przyjmie to zadośćuczynienie, skasowany zostanie zapis obciążający, a Adam oraz
jego potomstwo zostaną uwolnieni ze wszelkiej odpowiedzialności będącej skutkiem pogwałcenia Bożego prawa poprzez zjedzenie zakazanego owocu. Śmierć Jezusa stanowi zadośćuczynienie za grzechy wynikające
z pierworodnego grzechu Adamowego.
Są jednak jeszcze inne grzechy, rażąco złe, za które
sprawiedliwość będzie domagać się zapłaty – grzechy
przeciwko duchowi świętemu, przeciwko światłu.
Wszystkie one są grzechami przeciwko Bogu, przeciwko sprawiedliwości. Dla przykładu rozważmy doświadczenie Jezusa. Być może ciżba nie była odpowiedzialna
za ukrzyżowanie naszego Pana, jednak były tam jednostki, które miały wystarczająco wiele światła, by móc
postąpić lepiej. I tak od dni Abla aż do naszych czasów
niektórzy cierpieli wielką niesprawiedliwość, a krzyk
tych pogwałceń sprawiedliwości wstąpił przed Boga,
tak jak krew Ablowa, która wołała z ziemi [1 Mojż.
4:10]. Pismo Święte ukazuje, w jaki sposób dokonane
zostanie zadośćuczynienie również i za te nieprawości,
zanim rozpocznie się wielki dzień błogosławieństw, zanim świat zostanie całkowicie przekazany w ręce Pośrednika Królestwa.
Zadośćuczynienie za owe świadome grzechy zobrazowane zostało w koźle wypuszczanym [3 Mojż. 16:10].
W tym obrazie dostrzegamy, w jaki sposób „wielki lud”
będzie musiał przejść przez ucisk, który wywrze na niego pozytywny wpływ, ale równocześnie będzie sposobem zbilansowania rachunku wielkich pogwałceń sprawiedliwości innych niż grzech Adamowy. Włożenie rąk
arcykapłana na głowę kozła wypuszczanego obrazuje

obciążenie „wielkiego ludu” owymi grzechami i wysłanie go na ucisk. Członkowie tej klasy przejdą doświadczenia podobne do tych, które Pan zapowiedział w odniesieniu do narodu żydowskiego i które wypełniły się
literalnie. Nasz Pan stwierdził, że owe straszliwe cierpienia przy końcu Wieku Żydowskiego miały stanowić
wyrównanie za grzechy przeciwko Bożej sprawiedliwości – za rozmaite przestępstwa minionych czasów (Łuk.
11:49-51). W ten sposób świat na początku Tysiąclecia
będzie oczyszczony ze wszystkiego, co świadczyło przeciwko niemu w księgach Sprawiedliwości.
KARANIE STOSOWNE DO UPRZEDNIEGO
ROZWOJU CHARAKTERU

Następnie sprawiedliwość przekaże cały świat w ręce Mesjasza, który przyjmie ich takimi sprawiedliwymi,
jakimi są. Ludzie będą w różnym stanie. Jedni będą bardziej, inni mniej zdeprawowani. Jedni będą mieli bardziej
znieczulone sumienie, inni mniej. Owe niedostatki w charakterach będą zależały od tego, w jaki sposób każdy
człowiek przyjął lub odrzucił światło i możliwości obecnego czasu. Ci, którzy nie znali Jego woli i jej nie czynili, otrzymają niewielkie karanie, ci zaś, którzy znali
Jego wolę, a mimo to jej nie czynili, otrzymają większe karanie ze względu na uprzednie zatwardzenie charakteru. Od wszystkich będzie się wymagać, aby ostatecznie odpowiadali pełnym standardom Bożych wymagań. Ludzie bardziej zdeprawowani będą mieli większe trudności, a mniej zepsuci – mniejsze i otrzymają
lżejsze karanie w procesie dochodzenia do poziomu
Bożych wymagań.
Innymi słowy, każdy zły uczynek, każda zła zasada,
z której on wynika, ma negatywny wpływ na charakter,
zaś dobre postępowanie zawsze sprowadza błogosławieństwo. I tak ludzie, proporcjonalnie do tego, na ile
w tym życiu okazują posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo otrzymanym i zrozumianym przywilejom i wiedzy,
będą mieli bardziej szlachetne lub mocniej zdegradowane charaktery, gdy wkroczą w przyszłą Epokę.
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Apostoł powiada, że Bóg nie omieszkiwa (nie zwleka), choć Jego postępowanie niektórzy uznają za
omieszkiwanie, ale jest wytrwały i cierpliwy (2 Piotra
3:9), a także „Umie (...) niesprawiedliwych na dzień
sądu ku karaniu chować” (2 Piotra 2:9). Ponadto czytamy: „Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne
i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą pozad” (1 Tym.
5:24). Innymi słowy, są ludzie, którzy czynią zło i są
natychmiast karani za swoje złe postępowanie. W ten
sposób otrzymują możliwość poprawienia się w stosunku do przeszłości.
Są też inni, którzy wydają się postępować dobrze,
wydaje się, że powodzi im się w doczesnych sprawach.
Ich oczy „wystąpiły od tłustości” i ich złe postępowanie
wydaje się pozostawać niezauważone aż do samego grobu (Psalm 73:3-12). Czy ujdą? Nie! W dniu sądu odbiorą oni swoją naukę. W dniu próby będą musieli pokonać znacznie więcej trudności niż ci, którzy odrabiali
swoje lekcje w utrapieniach obecnego życia. Człowiek,
który praktykował zło, będzie musiał odebrać ciężkie
karanie, zanim nauczy się, że obyczaje praktykowane
przez niego w przeszłości nie będą już tolerowane. Ponieważ nowy porządek będzie taki, że nie będzie dozwolone nic, co by mu się sprzeciwiało, to sposób postępowania takiego człowieka spotka się z karą w tym sensie,
że będzie ona rezultatem jego złego stanu.
Wszyscy zauważamy, że niektóre dzieci rodzą się
z piętnem, które jest dla nich bardzo upokarzające. Wiele z nich stykając się z szyderczymi słowami wymierzonymi przeciwko sobie rozwija bardzo pokorne usposobienie i piękny charakter. Z drugiej strony „rozpuszczone” dzieci, które zawsze robiły, co chciały, powodują
tarcia i zatargi w świecie, sprawiając kłopoty innym. Nie
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opanowawszy lekcji samokontroli w obecnym życiu,
ludzie będą proporcjonalnie do tego w niekorzystnej sytuacji w przyszłości i będą musieli wtedy nauczyć się
tych lekcji.
Słyszy się czasami pytanie o to, czy Dekalog zostanie
przywrócony w Mesjańskim Królestwie. Nie widzimy
powodów, dla których nie miałby on być uczyniony Prawem Królestwa. Nie ma żadnej niedoskonałości w Zakonie, a jedynie w słabości, niemożności tych, którzy mu
podlegali. Dziesięcioro przykazań nie zostało danych
Kościołowi, który ma podlegać ich duchowi zawartemu
w słowie miłość; to ona jest prawem Nowego Stworzenia (Rzym. 13:8-10). Byłoby to raczej niestosowne, gdyby Pan mówił Kościołowi: Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, jako że jego członkowie porzucili taki stan
umysłu, zanim jeszcze mogli stać się Jego własnością.
Dla świata w początkach Nowego Wieku byłoby całkiem niezrozumiałe, gdyby powiedziano mu: Masz miłować każdego. Ludzie będą potrzebowali pewnych prostych stwierdzeń, takich jak: Nie będziesz miał innych
bogów oprócz Mnie, nie będziesz kradł, nie będziesz
mordował, nie będziesz składał fałszywego świadectwa.
Dekalog jest najlepszym prawem dla ludzkości. Nie wolno
nam poprawiać mądrości Prawodawcy, który dał to Prawo Mojżeszowi na początku. Nie będziemy zatem zdziwieni, jeśli cały świat zostanie poddany prawu Dziesięciu Przykazań tak samo, jak słusznie zostali mu poddani
Żydzi. Ludzkość dowie się, że duchem Zakonu jest miłość. Jednak do zrozumienia tej zasady będą dochodzili
stopniowo, gdyż na początku nie będą umieli właściwie
docenić tego zagadnienia.
The Watch Tower, 15 lipca 1911, R-4856

Wiarą, nie widzeniem
„Przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie” – 2 Kor. 5:7.
Owa zasada znajduje szczególne zastosowanie względem całego obchodzenia się Boga z Jego ludem w czasie obecnej nocy płaczu poprzedzającej chwalebny poranek radości. Wtedy zobaczą oni tak, jak zostali zobaczeni, poznają tak, jak zostali poznani. Dlatego przybliżenie się do Słowa Bożego i osiągnięcie właściwego jego
zrozumienia wymaga:
1. Takiego stanu serca, który zapewnia zdolność do
uczenia się;
2. Serca w takim stanie, by wierzyć w Boga jako
wielkiego Nauczyciela, który zna nasze ograniczenia
i który obiecał chętnych i posłusznych prowadzić do
całej Prawdy, w miarę jak staje się ona „pokarmem na
czas słuszny”;
3. Oczekiwania na Boże kierownictwo w zrozumieniu Pisma Świętego zgodnie z Jego obietnicą, a w oczekiwaniu tym poszukiwania go z modlitwą;

4. Ćwiczenia swych zdolności do rozumowania, by
oczekując, poszukując i spoglądając w oczekiwaną stronę, być dzięki temu zdolnym do przyjęcia lub odrzucenia tego, co jest przedstawiane;
5. Wielkiej troski o to, by nie lekceważyć tych Bożych łask. Lud Boży winien się wystrzegać zuchwałości
i wyniosłości myśli, by ucieszywszy się światłem i błogosławieństwem nie potknął się i nie porzucił ich ponownie, powracając do zewnętrznych ciemności, w których, jak widzimy, pogrążona jest cała ludzkość.
Kontynuowanie drogi do światła, prawdy i błogosławieństwa wymaga rozwoju charakteru, gdyż przywilej światła poznania Boga jest nagrodą za czystość serca, intencji i usiłowań. Obyśmy w ten sposób wzrastali w Chrystusa i pozostawali w Nim, by wydać wiele
owoców.
The Watch Tower, 15 września 1911, R4884
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Niezależne badanie Biblii
Pewien brat napisał do nas, wyrażając opinię, że byłoby rzeczą mądrą i właściwą dla różnych zgromadzeń,
by przeprowadzać w nich „niezależne badanie Biblii”.
Nie umiemy dokładnie ocenić, jaką siłę i jakie znaczenie brat ten przypisuje słowu niezależne. Dokładnie tak,
jak każda jednostka ma pełne prawo badać Biblię bez
przeszkody ze strony kogokolwiek, tak też każde zgromadzenie ma podobne prawo czy swobodę. Jednak przy
korzystaniu ze swobód należy w najwyższym możliwym
stopniu stosować „mądrość z góry”. Przed czterystu laty
protestantyzm walczył o prawo do własnego sądu w zakresie interpretacji Słowa Bożego i potem korzystał z tego prawa, my zaś bylibyśmy ostatnimi, którzy chcieliby
to prawo podważać. Jednocześnie jednak zwracamy
uwagę na dwie rzeczy, o których warto pamiętać:
1. W całym tym okresie bardzo rzadko zdarzały się
niezależne badania Biblii;
2. Przez wszystkie te wieki nie osiągnięto jasności
zrozumienia Biblii.
Wspominamy o tym, gdyż przypuszczamy, że właściwy Pański czas na otwarcie Jego Słowa przyszedł
dopiero teraz. Jeśli więc obecnie Pan pobłogosławił nas
jaśniejszym zrozumieniem swego Słowa, to wypada nam
pamiętać, że nie otrzymaliśmy go dzięki czterystu latom
niezależnych badań Biblii, lecz przez Jego szczególne
zwrócenie na nie naszej uwagi w wybrany przez Niego
specjalny sposób w ostatnich latach. Zarówno mądrość,
jak i pokora winny nas pouczać, byśmy nie byli ani zbyt
chełpliwi, ani niedbali przy użyciu słowa niezależny w odniesieniu do rozważanej kwestii. Choć mamy takie samo
prawo do niezależności, jakim cieszyli się nasi ojcowie,
to może ono nam przynieść tak samo niewiele pożytku
co im. Winniśmy dążyć raczej do zależnego badania Biblii niż do niezależnego. Nasza zależność nie powinna
odnosić się do człowieka, ale do Pana. Możemy jednak
oczekiwać, że Pan wykorzystuje pewne ludzkie instrumenty, tak obecnie, jak i w przeszłości.
Decyzja w tej sprawie należy do każdego chrześcijanina osobiście i do każdego zgromadzenia badaczy. Pan
nie ustanowił w tym zakresie żadnych praw. W odniesieniu do tego typu spraw Jego dzieci winny się zatem
posługiwać „mądrością z góry pochodzącą”.
Pytający może mieć na myśli rozróżnienie między
badaniem w oparciu o badania beriańskie czy też badaniem tematycznym na podstawie wykazów zamieszczonych w naszych nowych bibliach a badaniem jakiegoś
rozdziału czy listu bez owych podręczników czy pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w których byłyby one przytaczane przez prowadzącego lub uczestników zgromadzenia. W tej sprawie wiele zależy od składu osobowego
zgromadzenia oraz jego zaawansowania w poznaniu
Prawdy. Zgromadzenie ma prawo podjąć decyzję w odniesieniu do szczegółów własnych zebrań. I gdyby taką
była decyzja zgromadzenia, to miałoby ono pełne prawo

do wypróbowania różnych metod i ocenienia, która
z nich okazuje się najbardziej pomocna.
W każdym razie posiadacze nowych pomocy do badania Biblii będą mogli prześledzić prawie każdą naukę
Nowego Testamentu przy użyciu odnośników i zgodnego z nimi badania. Rezultatami takiego rozważania mogą
podzielić się ze zgromadzeniem. Gdyby prowadzący
w zgromadzeniu miał zastrzeżenia do tego, że ktoś podczas dyskusji czy badania tematycznego odnosi się do
THE WATCH TOWER czy do WYKŁADÓW PISMA
ŚWIĘTEGO, to słusznie powinno się podejrzewać, że
nie jest on zdolny do nauczania. Dlaczego miałby się
obawiać jakiegokolwiek komentarza, niezależnie od jego
źródła? A szczególnie, dlaczego miałby się obawiać czy
unikać – albo też pragnąć, by inni unikali – korzystania
z pism, których Bóg użył, udzielając zarówno im, jak
i innym pouczeń z Pisma Świętego?
The Watch Tower, 15 września 1911, R-4885
NASZE NOWE BIBLIE

Odtąd, dla odróżnienia, nasze wydania Biblii nazywać
będziemy Beriańskimi. W miarę jak czytelnicy uczą się
z nich korzystać, stają im się one coraz bardziej niezbędne. Tłumaczenie oczywiście nie różni się od przekładu
powszechnego. Wyróżniają je jednak beriańskie pomoce
zamieszczone na końcu. Obejmują one:
1. Komentarz do całej Biblii z odnośnikami do miejsc
Wykładów Pisma Świętego oraz innych naszych publikacji, gdzie dany werset jest szczegółowo rozważany.
Trudno sobie wyobrazić coś bardziej pomocnego przy
badaniu Biblii. W ten sposób łatwo można sięgnąć do
odnośnych stron, by przekonać się, czy zagadnienie zostało omówione, gdzie i w jaki sposób. Część ta obejmuje 481 stron;
2. Pomoc dla wykładowcy. Jest to tematyczne opracowanie tematów biblijnych, szczególnie przydatne dla
tych, którzy innym wykładają Boski Plan Wieków. Pod
oddzielnymi nagłówkami zgromadzone zostały różne teksty na dany temat. Z takim podręcznikiem nawet nowicjusz będzie miał zawsze pod ręką wypolerowany „miecz
ducha”. W swojej skondensowanej, bardzo użytecznej
formie obejmuje 18 stron;
3. Beriański indeks tematyczny, czyli alfabetycznie
uporządkowane różnorodne tematy z odnośnikami do
Wykładów Pisma Świętego oraz innych naszych publikacji, gdzie są one omawiane. Ta część obejmuje 28
stron;
4. Wyjaśnienie trudnych wersetów, gdzie podane są
miejsca w naszych publikacjach omawiające te wersety
Biblii. Następnie podany został całkowity wykaz dopisków oraz innych błędnych miejsc tekstu biblijnego, które
nie występują w oryginalnych, najstarszych rękopisach
greckich. Jest to łącznie 15 stron. (R-4852, fragm.)
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Bez przestanku się módlcie
„Bez przestanku się módlcie” – 1 Tes. 5:17.
Następujący krótki cytat może się niektórym wydać
w cudowny sposób zgodny z tekstem do naszych rozważań: „Modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy –
wyrażonym lub niewyrażonym” [Manna, 10 czerwca].
Jest to kompletna definicja, gdyż czasami modlimy się
„wzdychaniem niewymownym” [Rzym. 8:26].
Jest jedna forma modlitwy, jedna z cech modlitwy,
która jest dla nas bardzo właściwa, a mianowicie – dziękczynienie. Pismo Święte czyni różnicę między modlitwą,
chwałą i dziękczynieniem, a używa tych słów w takich
samych związkach, by określały one różne aspekty
czczenia Boga i społeczności z Nim. Nasza definicja
odnosi się również do prośby, jeśli w modlitwach naszych zawieramy także dziękczynienie. Wyrażona lub
niewyrażona – modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy. Modlitwa, która nie byłaby pragnieniem duszy, nie
byłaby godna przyjęcia. Możemy nie zawsze wiedzieć,
w jaki sposób wyrazić podziękowanie Bogu, ale pocieszeniem niech będzie myśl, że Pan zna nasze myśli i chętnie przyjmuje nawet wątłe wyrazy naszych uczuć.
Wszyscy, którzy przystępują do Pana, muszą po
pierwsze uznać fakt konieczności takiego przystąpienia
oraz Jego gotowości, chęci i zdolności do zaspokojenia
wszystkich naszych niezbędnych potrzeb. Potrzebujemy odpocznienia, pokoju i życia wiecznego. Nie znajdujemy ich w otaczającym nas świecie. Nie ma prawdziwego pokoju poza tym, co zapewnił Pan: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się
nie lęka” (Jan 14:27 NB). Pan przygotował dla swego
ludu to, „czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i na
serce ludzkie nie wstąpiło” [1 Kor. 2:9].
Każdy zatem, kto został obdarzony gorliwością ducha, ma coś, czego pragnie, czego wygląda i o co się
modli. Módlmy się więc: Przyjdź Królestwo Twoje – aby
błogosławieństwa obiecane przez Pana znalazły wypełnienie nie tylko dla świata, ale także dla Kościoła.
CZY POWINNIŚMY SIĘ MODLIĆ O PRZEBACZENIE
TAK, JAK I MY PRZEBACZAMY

Serce chrześcijanina kroczącego przez ten świat rozpraszane jest na wiele różnych sposobów. Skoro jednak
wie on, że Pan obiecał pokój, powinien go szukać i oczekiwać go. Winniśmy modlić się do Boga o te rzeczy,
które nam się należą. Musimy jednak kierować się Jego
wszystko przewyższającą mądrością, wyrażoną w Jego Słowie, i czuć się zobowiązani do proszenia o rzeczy
zgodne z Jego Słowem. Jeśli posiadamy pewną miarę
pokoju i błogosławieństwa, powinniśmy tym usilniej prosić o pełnię radości. Choć przez drogocenną krew Chrystusa zostaliśmy oczyszczeni z pierwotnego grzechu, to
jednak musimy pamiętać, że mamy codzienne przewinienia. Dlatego musimy codziennie modlić się: Przebacz

nam nasze winy. Ta prośba kierowana jest do Pana w sposób warunkowy. Prosimy o odpuszczenie naszych win
tak, jako i my odpuszczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. W ten sposób chrześcijanin znajdzie wiele
spraw, o które będzie się modlił we wszystkich okolicznościach życia.
Chrześcijanin nie powinien być zaabsorbowany medytacją do tego stopnia, by nie móc pracować. Jednak
duch modlitwy ma mu towarzyszyć tak, by w każdej
sprawie życia, w każdym kłopocie zawsze wykazywał
chęć zwrócenia się do Pana z prośbą o Jego błogosławieństwo oraz skłonność do oglądania się na Niego we
wszystkich codziennych załatwieniach, gdyż należymy
do Pana. W taki sposób można prowadzić życie modlitewne „bez przestanku”. Nie przestajemy prosić o nadejście Królestwa, dlatego że już raz o to prosiliśmy. Nie
przestajemy modlić się o naszą codzienną strawę. Uznajemy, że wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Niego.
Rozumiemy, że: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia na wstecz się wracającego” (Jak. 1:17) i że ten, który dał swego Syna za
nas, zawsze będzie gotów obdarowywać tych, którzy
starają się Mu służyć.
Taka skłonność serca jest modlitwą „bez przestanku”. Czasami myśl przemknie tylko przez umysł, mimo
to sprowadza ona błogosławieństwo. Całe działanie
Boga w odniesieniu do Jego wybranych służy ich rozwojowi. Jednym z elementów owego rozwoju jest nauczenie się, skąd pochodzą nasze błogosławieństwa,
a także docenienie tego, że Bóg jest Dawcą i że „nie
odmawia, co jest dobrego, tym, którzy chodzą w niewinności” [Psalm 84:12].
The Watch Tower, 15 września 1911, R-4883

