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CZASOPISMO TO I JEGO POSŁANNICTWO
Czasopismo to mocno stoi na stanowisku obro ny jedynego prawdziwego fundamentu chrześci jańskiej 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 jakimkol wiek podziałom, sekciarstwu czy wierzeniom ludzkim i pragnie, aby każdy tutaj 
wy rażany 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 pojmo wać. 
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 Boże go, do którego często odwołujemy 
się, aby taką próbę ułatwiać. Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAŹNIE 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 skosz-
tował”, 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”, współ-
dziedzicem 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 przygotowanie 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 wszyst-
kim 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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Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym

dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu

Wydawnictwo „Straż”, Skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2 
e-mail: redakcja@straz.at, internet: straz.at

Czasopismo „STRAŻ” jest zasadniczo bezpłatne. Można 
jednak przyczyniać się do jego finansowania. Chętnych 
prosimy o kontakt na podane obok adresy. Chęć prenumeraty 
można zgłaszać pisemnie na adres pocztowy lub wypełniając 
formularz rejestracyjny na witrynie internetowej. Ze względu 
na koszty przesyłki mile widziane są zamówienia zbiorowe.

Czasopismo STRAŻ zamieszcza wyłącznie teksty z wydaw-
nictw autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są 
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia ar-
tykułów z czasopisma The WaTch ToWer, ale także okoliczno-
ściowo 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 pol-
skim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie 
stuletniej równoległości z czasopismem The WaTch ToWer.

W tym numerze mamy możliwość prześledzenia reakcji 
Redaktora „The Watch Tower” na wybuch I wojny światowej. 
Choć od dawna zapowiadał on, że nie spodziewa się gwał-
townych zmian w październiku 1914 r., to jednak wybuch 
potężnego konfliktu w Europie rozbudził nadzieję na to, że 
prorocze rozstrzygnięcia nastąpią w ciągu jednego roku. Za 
każdym razem jednak opinie na ten temat wyrażane były 
w trybie przypuszczającym, z zastrzeżeniem, że są to jedynie 
oczekiwania. Zauważalna jest także potrzeba objaśniania bie-
żących zdarzeń i ukazywania ich konsekwencji. Przekonanie, 
że upowszechnienie się idei socjalistycznych doprowadzi do 
wielkich rewolucyjnych wstrząsów, było słuszne, a nawet 
prorocze, choć trudno było w tamtym czasie przewidzieć, że 
komunizm się zinstytucjonalizuje i stanowić będzie podstawę 
struktur państwowych, których upadek nastąpi dopiero przy 
końcu dwudziestego stulecia. Polecamy te interesujące teksty.
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Widok ze strażniczej wieży
Pismo Święte przepowiada, że na końcu obecnego 

Wieku [Ewangelii] będzie miało miejsce wołanie „po-
kój, pokój!”, podczas gdy nie będzie pokoju (Jer. 6:14). 
Proroctwo to się wypełnia. Gdy w Genewie 14 września 
1872 r. zebrała się pierwsza Narodowa Komisja Arbi-
trażowa i wydała swoje pierwsze orzeczenie, na całym 
świecie obwołany został „ogólnoświatowy pokój”. Miało 
już nigdy nie być wojen. Wszystkie nieporozumienia 
między narodami miały być rozstrzygane w drodze arbi-
trażu. Jakże tragicznie rozczarowani muszą być ci ludzie, 
którzy pomimo wielu wojen od tamtego czasu nadal wo-
łają „pokój, pokój!”. Uważają oni, że powszechny pokój 
między narodami doprowadzi do rychłego ustanowienia 
Królestwa Mesjańskiego.

Jakże niewielu zagląda do Słowa Pańskiego, by przeko-
nać się, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat, albo też 
zaglądając do niego, całkowicie pomija Boże świadectwo 
udzielone przez proroków, świadczące o tym, że obecny 
Wiek [Ewangelii] się zakończy, a Tysiąclecie zostanie 
zainaugurowane nie przez konwencje pojednawcze czy 
traktaty pokojowe, lecz poprzez „czas uciśnienia, jakiego 
nie było, jako narody poczęły być” (Dan. 12:1; Mat. 24:21). 
Ruch wołania o pokój doznał potężnego wstrząsu na skutek 
rozgrywającej się obecnie wojny, w którą zaangażowanych 
jest więcej państw niż kiedykolwiek wcześniej! Choć 
[wobec tych pokojowych nawoływań] należałoby ocze-
kiwać, że obecna wojna powinna się prędko zakończyć, 
to jednak skłonni jesteśmy raczej spodziewać się znacznie 
poważniejszych komplikacji w Europie, a mianowicie, że 
kolejne kraje zostaną wciągnięte do tej wojny.

Pomimo tego, że Prezydent i sekretarz stanu naszego 
kraju są mądrymi ludźmi oraz miłośnikami i zwolennika-
mi pokoju i choć nie istnieje żaden widoczny powód, dla 

którego nasz kraj miałby się kiedykolwiek zaangażować 
w tę wojnę, jesteśmy pełni obaw. Wielkie narody starego 
świata, które zubożają się i wyniszczają swoją gospodar-
kę, a jednocześnie w działaniach wojennych tracą setki 
tysięcy wartościowych istnień ludzkich, niechętnie będą 
patrzeć na wysoką pozycję Stanów Zjednoczonych, bę-
dącą skutkiem izolacji. Możemy być pewni, że przebiegli 
politycy europejscy, zapewniając o swym zainteresowaniu 
naszym pokojem, w rzeczywistości uczynią wszystko, 
co w ich mocy, by tym czy innym sposobem uwikłać 
nas w wojnę.

Skrócenie dni uciSku

Chociaż wszyscy ci, którzy są dziećmi Najwyższego, 
pożądają pokoju zarówno u siebie, jak i na zewnątrz, to 
jednak muszą oni przede wszystkim pragnąć, by działa 
się wola Boża, a nie ich własna. Dlatego nawet gdyby 
wojna miała sięgnąć naszego kraju, na przekór wszystkim 
naszym wysiłkom zmierzającym w przeciwnym kierunku, 
to jednak nie bądźmy niezadowoleni, a raczej nadal się 
módlmy: Bądź wola Twoja! Sięgajmy wzrokiem dalej 
niż obecna straszliwa wojna – ku chwalebnym rzeczom, 
o których Słowo Boże zapewnia nas, że znajdują się tuż 
za nią – a mianowicie ku Mesjańskiemu Królestwu.

Kiedy stwierdzamy, że Królestwo rozpocznie się tuż 
po wojnie, musimy jednocześnie zauważać fakt, iż wedle 
Pisma Świętego nie zostanie ono ustanowione natych-
miast. Po gwałtownej zawierusze obecnej wojny nastąpi 
wielka rewolucja, która symbolicznie określana jest 
jako „trzęsienie ziemi” (Obj. 16:18). W związku z ową 
socjalną rewolucją, jak wskazuje Biblia, chrześcijańskie 
kościoły będą przez pewien czas ogromnie faworyzowa-
ne w nadziei, że przy ich pomocy uda się zrównoważyć 
i powstrzymać rewolucję. W czasie owego krótkiego 
powodzenia Babilonu prawdziwy Kościół znajdzie się 
w trudnym położeniu, patrząc z ziemskiego punktu wi-
dzenia. Tym niemniej „wszystkie rzeczy dopomagają ku 
dobremu (...) tym, którzy według postanowienia Bożego 
powołani są” [Rzym. 8:28].

Po owej rewolucji i wywyższeniu kościołów chrześci-
jańskich szybko nastąpi anarchia, którą Biblia wszędzie 
określa symbolicznie mianem ognia, ze względu na jej 
niszczącą siłę i wpływ. Będzie to czas wspomniany przez 
naszego Zbawiciela, gdy mówił: „Gdyby nie były skrócone 
one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało” (Mat. 24:22). 
Mistrz informuje nas jednak, że owe dni anarchii i ogólnego 

Podpisanie pierwszej konwencji genewskiej, 
Charles Édouard Armand-Dumaresq
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konfliktu – „walczyć będzie każdy przeciw bratu swemu 
i każdy przeciw przyjacielowi swemu”, tak że „wychodzą-
cemu i wchodzącemu nie było pokoju” [Izaj. 19:2; Zach. 
8:10] – zostaną skrócone. Ustanowienie Kościoła w chwa-
le, udzielenie wybranym władzy nad sprawami świata 
skróci owe dni i zainauguruje panowanie Księcia Pokoju.

Modlitwa o pokój w europie

Nasz czcigodny Prezydent, kierując się godną po-
chwały intencją, poprosił wszystkich chrześcijan, aby 
4 października [1914 roku] uczynili dniem modlitwy 
o pokój w Europie. Nie możemy jednak współdziałać 
z szanownym Prezydentem w tej sprawie. Chociaż bardzo 
cenimy pokój – całe życie staraliśmy się być czynicielami 
pokoju – nie możemy jednak modlić się do Wszechmo-
gącego o zmianę Jego planów, tak aby były one zgodne 
z planami czcigodnego Prezydenta.

Od dwóch i pół tysiąca lat Bóg przez biblijnych proro-
ków mówił do swego ludu o tej wielkiej wojnie i wspo-
minał o jeszcze straszniejszym Armagieddonie, który 
ma nastąpić później. Czyż więc możemy oczekiwać, że 
odwróci On swoje zamierzenia na nasze żądanie?

Modlitwy milionów ludzi proszących o powodzenie dla 
Niemiec oraz o zniszczenie aliantów, modlitwy milionów 
innych ludzi o sukces dla aliantów i unicestwienie Niem-
ców, modlitwy papieża, naszego Prezydenta oraz innych 

dobrych ludzi, aby ta okropna wojna zakończyła się jak 
najprędzej – wszystkie one pozostaną bez odpowiedzi, 
jeżeli we właściwy sposób odczytujemy Pismo Święte. 
Wojna będzie kontynuowana i w końcu nie przyniesie 
chwalebnego zwycięstwa żadnemu z narodów, lecz strasz-
liwe okaleczenie i zubożenie ich wszystkich. A potem 
nastąpi okropny Armagieddon anarchii.

Dopiero po tym wszystkim możemy mieć nadzieję na 
pokój, pokój trwały, ponieważ Pan go obiecał. Zostanie 
on zaprowadzony przez Królestwo Mesjasza, o które tak 
długo modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.

Od czterdziestu lat w wykładach mówionych i druko-
wanych, poprzez nasze wydawnictwa Studiów Biblijnych 
w dwudziestu językach głosimy o tej szczególnej wojnie 
i jej chwalebnym wyniku. Czyż teraz, kiedy nadszedł 
ten szczególny rok i proroctwo się wypełnia, możemy 
konsekwentnie prosić Wszechmogącego, aby zmienił 
swój plan? O, nie! Zdecydowaliśmy się raczej, aby 
4 października wygłosić wykład zaczerpnięty ze słów 
naszego Mistrza dotyczących obecnego czasu: „Tak iż 
ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych 
rzeczy, które przyjdą na wszystek świat” (Łuk. 21:25-26).

Nasze przemówienie zostało wygłoszone w New York 
City Temple – półtora tysiąca ludzi słuchało przez dwie go-
dziny, a wielu nie zmieściło się na sali. [Zob. art. na str. 84.]

The Watch Tower, 15 października 1914, R-5554b

Widzący rzeczy i oszołomieni
Nieliczni tylko uświadamiają sobie cudowny charakter 

przemian zachodzących w odczuciach społecznych na 
przestrzeni ostatnich czterdziestu lat, a mianowicie, że 
jest to czas Żniwa obecnego Wieku [Ewangelii]. Rozwój 
umiejętności przepowiadany na nasze dni nadszedł we 
właściwym czasie i sprawuje swoje dzieło. Polega ono na 
otwieraniu oczu zrozumienia, które przez długi czas zaśle-
pione były nieświadomością, przesądami oraz fałszywymi 
doktrynami. Odnosi się to nie tylko do poświęconego ludu 
Bożego, który obecnie o wiele jaśniej rozumie Biblię i jej 
przesłanie, lecz także w znacznym stopniu do rozumnych 
ludzi tego świata, którzy nie wyznając chrześcijaństwa, 
respektują jednak zasady sprawiedliwości, prawości 
i miłosierdzia.

Będąc zwiedzeni błędami, które zafałszowały obraz 
chrześcijaństwa, owi dobrze usposobieni ludzie zastana-
wiają się, w jakim stopniu roszczenia kościoła mogą być 
słuszne w odniesieniu do obecnych królestw składających 
się na świat chrześcijański, czyli Królestwo Chrystusa. 
Naturalnie wątpią oni w to, dziwiąc się, że Królestwo 
Mesjasza osiąga tak niewielki postęp na tej ziemi oraz 
wykazuje tak małą moc. Prowadzi to do podwójnego 
zamieszania.

1. Zdumiewają się oni nad tym, że żaden z narodów 
chrześcijańskich nie zajmuje się politycznymi, społeczny-
mi i finansowymi problemami świata i nie usiłuje wypro-
wadzić harmonii z zamieszania, by w ten sposób osiągnąć 
ogólnoświatowy rozwój, którego należałoby oczekiwać, 
gdyby Królestwo Chrystusa sprawowało kontrolę nad 
światem oraz gdyby Pan zlecił narodom chrześcijańskim 

zadanie nawrócenia świata oraz dokonania jego reformy 
społecznej i każdej innej.

Wielu kaznodziei oraz wyznawców chrześcijaństwa 
zostało przez te błędy w podobny sposób odwiedzionych 
od prawdziwego powołania Kościoła, tak że porzucili 
głoszenie Ewangelii na rzecz propagowania nauk spo-
łecznych czy podobnych spraw.

W rezultacie owa stosunkowo niewielka garstka chrze-
ścijan, którzy pieczołowicie podążają za wytycznymi 
Pisma Świętego, głosząc w uprawniony sposób Ewangelię 
Chrystusa, jest kompromitowana, odtrącana i pomawiana 
o to, że to oni minęli się ze swoim powołaniem.

Z drugiej strony, jakże jasno Biblia przedstawia to 
zagadnienie! Zadanie, jakie Pan zlecił prawdziwemu 
Kościołowi, nie polega na nawróceniu świata, lecz na 
wybraniu ze świata „malutkiego stadka” Jego wiernych 
naśladowców. Mają oni przejść przez wiele utrapień, 
aby mogli znaleźć się w Królestwie, które ciągle należy 
do przyszłości. Nie mieli oni mieszać się do polityki ani 
niczego podobnego, lecz wykorzystać wszystkie swoje 
możliwości na rzecz głoszenia Ewangelii każdemu, kto 
ma otwarte uszy, w tej intencji, by w ten sposób pocią-
gnięta, powołana i uświęcona przez Prawdę wybrana klasa 
stu czterdziestu czterech tysięcy mogła ostatecznie zostać 
skompletowana i w ramach „pierwszego zmartwychwsta-
nia” zmienić naturę z ziemskiej na niebiańską, stając się 
Oblubienicą Chrystusa, Jego towarzyszką we wspaniałym 
Królestwie, które zostanie wówczas ustanowione na 
całym świecie w celu błogosławienia i uświadamiania 
wszystkich narodów ziemi.
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2. Druga trudność wynikająca ze sfałszowania nauki 
chrześcijańskiej nie mogłaby być lepiej zilustrowana, niż 
to zostało uczynione w poniższym artykule, który został 
wynotowany z New York Call. Autor, podobnie jak tysiące 
chrześcijan, jest najwyraźniej szczerze zakłopotany obec-
ną wojną oraz tym, że wyznawcy chrześcijaństwa walczą 
po każdej ze stron, będąc reprezentowani przez wszystkie 
rządy z wyjątkiem tureckiego. O co oni walczą i przeciw-
ko czemu, jeśli wszystkie te królestwa są Chrystusowe, 
skoro stanowią chrześcijaństwo? Z pewnością obecna 
wojna, jak również jeszcze straszniejsze okoliczności, 
które według Biblii nastąpią po niej, stopniowo coraz 
szerzej otworzą oczy ludzkości. Dopiero wtedy, gdy 
„gorejący płomień” anarchii ogarnie świat, wszelkie oko 
wyrozumienia zauważy gigantyczny błąd wyznań wiary, 
które przez pewien czas zwodziły nas wszystkich. Ich 
oczy przejrzą za sprawą ucisku i stopniowo zrozumieją 
oni fakty oraz przyjmą ową wspaniałą lekcję, że wszystkie 
królestwa tego świata mają ludzki charakter i są w znacz-
nym stopniu stowarzyszone z imperium „księcia tego 
świata” oraz że są one obalane w tym celu, by pod całym 
niebem mogło zostać ustanowione Królestwo Mesjasza. 
Artykuł z The Call brzmi następująco:

krach zbawienia

»Europejska bijatyka pogrążyła nie tylko socjalizm. 
Również Armia Zbawienia zanikła na kontynencie. Dzie-
siątki tysięcy jej najaktywniejszych członków i działaczy 
walczą obecnie pod rzeczywistymi sztandarami „krwi 
i ognia”, zamiast posługiwać się metafizycznymi sym-
bolami znanymi pod tymi hasłami, pod którymi Armia 
prowadziła swoją batalię przeciwko „diabłu”.

Na kontynencie organizacja i system upadły całkowicie, 
a w krajach neutralnych dotknięte zostały załamaniem 
finansów. Po zakończeniu wojny konieczna będzie, jak się 
mówi, całkowita rekonstrukcja całej Armii. Jej urzędnicy 
stwierdzają, że ucierpiała ona najbardziej ze wszystkich 

istniejących organizacji religijnych, z wyjątkiem Kościoła 
katolickiego. W tym kraju [USA] nawet ci, którym najle-
piej się powodzi, rezygnują z udzielania darowizn. Ko-
ścioły nie dają ani grosza. Firmy, od których dotychczas 
ściągano najwięcej pieniędzy, upadają, a zbiórki uliczne 
praktycznie całkowicie zanikły.

Raport zdaje się wskazywać, że obawy te nie różnią się 
niczym od tysięcy innych uczciwie opartych na material-
nych podstawach. Gdy tylko pojawiają się problemy eko-
nomiczne, działalność natychmiast znika. Metafizyczne 
hasła i znaki firmowe, pod którymi prowadzi się interesy, 
stają się całkowicie bezużyteczne i pozbawione znaczenia 
w obliczu zapaści materialnej. W rzeczywistości literalna 
walka całkowicie wyeliminowała abstrakcyjną wojnę 
między „grzechem a świętością”, którą Armia miała 
rzekomo cały czas prowadzić, a „zbawienie” okazało się 
rynkowym „lekarstwem”. Dla tych, którym proponuje się 
je bez pieniędzy i bez ceny, jest ono bezużyteczne, zaś ci, 
co dawniej nabywali je za pieniądze, które można było 
przeznaczyć na „pokonywanie grzeszników”, wycofali 
się. A przy tym grzesznicy, jak i ci, co nieśli im dobrą 
nowinę, w równym stopniu giną na polach bitewnych 
Europy, prowadząc „bitwę Pańską” z tymi, którzy znaleźli 
się po drugiej stronie.

Jednak pod tym względem przypadek Armii nie 
jest w żadnej mierze odosobniony. Żadna z instytucji 
utrzymujących, że reprezentują dzisiaj religię, nie była 
w stanie ostać się w obliczu wojny – począwszy od wy-
niosłych, wyjątkowo poważanych i ustabilizowanych 
kościołów, aż po elementy religijności „rynsztokowej”. 
Powszechna niemoc ich wszystkich sugeruje, że one też 
powinny zostać odstawione do składnicy złomu na równi 
z militaryzmem. Jeśli świat w ogóle potrzebuje jakiejś 
religii, to musi to być coś całkowicie nowego i innego, 
a nie instytucja, która w czasach wojny służy diabłu, 
a w czasach pokoju udaje, że z nim walczy.”«

The Watch Tower, 1 grudnia 1914, R-5586

Wojna w Europie sprawia, że wielu ludzi zaczyna my-
śleć poważnie. Jest ona tak bliska temu, co widzieli od 
czasu do czasu w publikacjach „The Watch Tower” czy 
też słyszeli od prenumeratorów „The Watch Tower”, że 
teraz zastanawiają się, czy nie ma jakiejś prawdy w na-
szych poglądach dotyczących Tysiąclecia i wielkiego 
czasu ucisku, od którego Wiek Tysiąclecia się rozpocznie.

Mowy pastora Russella, takie jak „Armagieddon”, „Utra-
pienie narodów”, „Perspektywy finansowe” itd., również 
poruszyły wielu myślących ludzi. Chcą oni wiedzieć więcej 
na temat tych spraw. Obecny czas jest bardzo dogodny, by 
zwrócić ich uwagę na prawdziwą ewangelię Biblii omó-
wioną w sześciu tomach „Wykładów Pisma Świętego”.

Kolporterzy, którzy jeszcze niedawno mieli trudności 
z przyciągnięciem uwagi większości zamożnych ludzi, 
zauważają, że to się teraz zmieniło. Sprzedają całe kom-
plety „Wykładów Pisma Świętego” (sześć tomów plus 
roczna subskrypcja „The Watch Tower” za 2,65 dolara), 
podczas gdy wcześniej sprzedawali pojedyncze tomy.

Bieda – lub przynajmniej niedostatek bogactwa – stała 
się generalnie pobudką do badania Biblii. Teraz boga-
ci czują się biedni lub odczuwają niebezpieczeństwo 
popadnięcia w ubóstwo z powodu spadku wartości ich 
akcji i obligacji. Są oni zatem w położeniu, które bardziej 
sprzyja słuchaniu Słowa, niż było to przez długi czas.

„Wykłady Pisma Świętego” wciąż się rozchodzą. 
Średnia sprzedaż w październiku wyniosła ponad 36 
tys. tomów. Wspominamy o tym, by zachęcić kolporte-
rów w ich działalności, a także by odnieśli pożytek ci, 
którzy rozważają zaangażowanie się na tym przynoszą-
cym największe korzyści odcinku pracy Żniwa. Mamy 
poselstwo, którego ludzie potrzebują. Mamy chęć, by 
im je przekazać. A czyż nie mamy ufności w Bogu 
i wystarczającej odwagi, które czynią nas zdolnymi 
do wykonania wszystkiego, co jest rozsądne i możliwe 
w Bożej służbie?

The Watch Tower, 15 listopada 1914, R-5575

Słowo do kolporterów



78 STRAŻ 4/2014

Możliwe, że wielu z ludu Pańskiego spodziewało się 
więcej wydarzeń, niż powinni, w związku z początkiem 
żydowskiego roku 1915, który rozpoczął się 21 wrze-
śnia [1914]. Zdaje się, iż umysł ludzki ma naturalne 
skłonności, z którymi powinno się sympatyzować, bo 
spodziewa się wypełnienia spraw szybciej, niż one się 
w rzeczywistości dzieją. Na przykład, Pismo Święte mówi 
nam o czasie trąbienia siódmej trąby, o pewnych wielkich 
wydarzeniach opisanych w naszym tekście, jakie zaczną 
się dziać. Wielu chrześcijan, czytając te fragmenty, spo-
dziewa się wypełnienia tego wszystkiego w ciągu kilku 
minut, godzin, a najwyżej tygodni. Lecz my, w miarę jak 
zdobywamy zrozumienie Pisma Świętego, spostrzegamy, 
że to obejmuje tysiąc lat panowania Chrystusa.

„I rozgniewały się narody i przyszedł gniew twój i czas 
umarłych, aby byli sądzeni.” Członkowie Kościoła jako 
pierwsi otrzymają swój sąd, decyzję w swojej sprawie; 
dla świata Bóg postanowił tysiącletni Dzień (Dzieje Ap. 
17:31; 2 Piotra 3:8). „I abyś oddał zapłatę sługom twoim, 
prorokom [dawnym świętym] i świętym [wszystkim, 
którzy są święci], bojącym się imienia twego, małym 
i wielkim.” Ci ostatni, ludzie całego świata, będą sądzeni 
i otrzymają swój wyrok według tego, jak postępować będą 
w warunkach Tysiąclecia. „I abyś wytracił tych, co psują 
ziemię.” Jeżeli ten werset zawiera w sobie tyle treści, że 
potrzeba będzie tysiąca lat na jego wypełnienie, to może 
być to prawdą również w odniesieniu do innych wersetów.

Inny fragment (Dan. 12:1), opisując okres przejścia od 
zwierzchnictwa pogańskiego do Królestwa Mesjaszowe-
go, głosi: „Będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako 
narody poczęły być”. Nasz Pan, omawiając tę kwestię 
w swym wielkim proroctwie, dodał: „ani potem będzie” 
(Mat. 24:21). Po swej mowie na temat ucisku, jaki miał 
przyjść na Żydów przy końcu ich wieku, Mistrz powie-
dział: „I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wy-
pełnią czasy pogan” (Łuk. 21:24). Sądzimy, że rozsądną 
dla nas rzeczą jest twierdzić, że jeśli są „czasy pogan”, 
które mają się wypełnić, to musiały być przepowiedzia-
ne; a jeśli były przepowiedziane, to i postanowione albo 
zaplanowane przez Boga, który wiedział, jak długie one 
mają być i kiedy miały się wypełnić.

Słowa naszego Pana wydają się sugerować nam, że 
słusznie jest dociekać, aby przekonać się, co mogliby-
śmy odkryć odnośnie tych „czasów (czyli lat) pogan”. 
Przeglądając Pismo Święte i historię, stwierdziliśmy, że 
była stanowcza data, kiedy to Bóg odjął królestwo od 
swego figuralnego ludu izraelskiego i że w tym czasie 
oddał panowanie nad światem poganom, udzielając im 
w mniejszym lub większym stopniu dzierżawy wła-
dzy. Przekonaliśmy się także – na ile możemy się tego 
dopatrzyć w Biblii – że jako datę odjęcia królestwa od 
ostatniego króla z linii Dawida, króla Sedekiasza, należy 
przyjąć rok 606 p.n.e. (Nie mówimy, że nie był to rok 605 
albo 607, lecz na ile dokładnie umiemy to określić, był to 
rok 606 p.n.e.). Wnioskowaliśmy, że skoro rok 606 p.n.e. 

był tym czasem, w którym Bóg odjął figuralne królestwo, 
to niewątpliwie miał On w tamtym czasie zamiar prze-
kazania jakiejś dzierżawy władzy narodom pogańskim, 
i przyglądaliśmy się, co historia i Biblia mają na ten temat 
do powiedzenia.

PoSąg zwierzchnictwa Pogan

Powtarzając tylko to, co już rozważyliśmy w serii 
książek zwanych „Wykładami Pisma Świętego”, jedy-
nie w nieco innej formie, stwierdziliśmy, że gdy Bóg 
odjął królestwo od króla Sedekiasza, oddał panowanie 
poganom. Król Nabuchodonozor był pierwszym z tych 
światowych władców. Dowiadujemy się z Pisma Świę-
tego, że Bóg dał Nabuchodonozorowi sen. Do rana król 
zapomniał, co mu się śniło, lecz później prorok Daniel 
mu to objaśnił. W swoim śnie Nabuchodonozor widział 
wielki posąg, którego głowa była zrobiona ze złota, piersi 
i ręce ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, 
a stopy z żelaza obłożonego gliną.

Prorok Daniel wytłumaczył, że ten wielki posąg, który 
stał przed Nabuchodonozorem, przedstawiał wszystkie 
pogańskie królestwa. Babilon, królestwo Nabuchodono-
zora, był przedstawiony przez głowę ze złota; następnie 
nastało królestwo medo-perskie, przedstawione przez 
piersi i ręce ze srebra. Potem Grecja, przedstawiona przez 
brzuch i biodra z miedzi, i wreszcie Rzym, przedstawiony 
przez golenie z żelaza. Po nim nastało tak zwane Święte 
Cesarstwo Rzymskie, przedstawione przez dziesięć pal-
ców, także z żelaza, tylko oklejonego gliną.

Zgodnie z tą wizją daną królowi Nabuchodonozorowi 
i wytłumaczeniem jej przez proroka Daniela Bóg za-
mierzył, aby ten obraz lub posąg przedstawiał wszystkie 
pogańskie rządy, jakie kiedykolwiek miały dzierżyć 
władzę na ziemi.

Gdy sprawa ta stała się dla nas jasna, stwierdziliśmy: 
Okres czasu, w ciągu którego te uniwersalne królestwa 
będą kontrolowały świat, musi w takim razie stanowić 
„czasy pogan”. Bóg nadmienił o „czasach pogan” przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa (Łuk. 21:24), a ze Starego 
Testamentu dowiadujemy się, ile tych czasów miało być 
– jak wiele lat, bo w biblijnym użyciu czas oznacza rok.

Gdy badamy ten przedmiot jeszcze dalej, dowiadujemy 
się, że Bóg powiedział Izraelowi, iż sprowadzi on na 
siebie Jego niełaskę na siedem czasów (3 Mojż. 26:14-28 
KJV). Te czasy nie mogły być literalnymi latami, bo Izrael 
przechodził wiele długich utrapień, trwających więcej niż 
siedem lat. Nasuwa się zatem pytanie: Jakiego rodzaju 
latami miały być te czasy? Wywnioskowaliśmy, że jeśli 
nie mogły być literalnymi latami, to muszą być symbo-
liczne. Ponieważ literalny rok rachuby żydowskiej liczy 
360 dni i ponieważ dzień w proroctwie przedstawia rok 
aktualnego czasu (Ezech. 4:6), każdy symboliczny „czas” 
stanowiłby 360 lat. Tak więc ten okres siedmiu czasów 
musi oznaczać 7 razy 360, czyli 2520 lat.

Przygotowanie do panowania sprawiedliwości
„I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, 

i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, 
małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię” – Obj. 11:18.
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Tym sposobem przekonaliśmy się, że te 2520 lat miało 
stanowić czas, w którym Izrael miał być obrócony w gruzy 
(Ezech. 21:25-27), w którym jego królestwo i rząd miały 
być poddane poganom. W międzyczasie, gdy Bóg odsunął 
swe własne figuralne królestwo, powiedział poganom: 
Przez pewien czas nie będę gotowy do ustanowienia mo-
jego Królestwa. Tymczasem będziecie mieć sposobność 
okazania tego, co możecie uczynić dla świata. Posta-
nówcie najlepszy rząd, na jaki was stać. Dajcie z siebie 
wszystko, aby rządzić światem sprawiedliwie i mądrze.

wielkie uniwerSalne iMperia zieMSkie

Pełni ufności, że będą rządzić światem w możliwie 
najlepszy sposób, Babilończycy próbowali to uczynić, 
lecz wkrótce doszli do smutnego punktu kulminacyjne-
go. Działali w myśl powszechnego programu, w którym 
prawa ludu zostały zlekceważone – zamożni otrzymywali 
wszystko, a biedni praktycznie nic. Następnie doszli do 
władzy Medowie i Persowie, którzy także bardzo dobrze 
zaczęli – ze sprawiedliwymi zamiarami i wszelkimi sta-
raniami, by czynić to, co słuszne. Przypominamy sobie, 
że Cyrus, pierwszy król Medo-Persji, uwolnił Żydów 
i dał im pozwolenie powrotu do Jeruzalem; że zwrócił 
także święte naczynia należące do Świątyni, które były 
bardzo kosztowne, lecz których nie chciał zatrzymać 
dlatego, że należały do Boga. Cyrus usiłował zachować 
słuszny i sprawiedliwy rząd; a jednak nie trwało to długo 
i królestwo medo-perskie nie zdołało zadowolić ludu albo 
okazać, że było wielkim błogosławieństwem dla świata.

Potem przyszła kolej na Grecję. Aleksander Wiel-
ki zawojował świat przed dwudziestym pierwszym 
rokiem swego życia. Grecja rządziła światem dość 
długo. Grecka cywilizacja i różnorakie systemy grec-
kiej filozofii rozeszły się na cały świat. Greckie teorie 
w różnego rodzaju obszarach przeniknęły w mniejszym 
lub większym stopniu do wszystkich wielkich krajów na 
ziemi. Nawet za naszych czasów wpływ, który wyszedł 
z Grecji, odczuwa się w każdej formie religii na całym 
świecie; sama religia chrześcijańska jest mieszaniną 
greckiej mitologii, chrześcijaństwa oraz nauczania Za-
konu i proroków żydowskich. Grecja miała swój czas, 
ale także musiała pożegnać się z berłem władzy.

Następnie powstało Cesarstwo Rzymskie z jego róż-
nymi formami rządu, przy czym w każdej podejmowane 
były próby, by rządzić światem mądrze i sprawiedliwie. 
Wynikiem tego wszystkiego było ześrodkowanie władzy, 
w mniejszym lub większym stopniu, ponowne nagroma-
dzenie bogactwa w rękach niewielu, a masy ludu nie były 
ani błogosławione, ani zadowolone. Wówczas system 
rzymski zaczął upadać.

Niebawem pojawiła się mieszanina chrześcijaństwa 
i rzymskiej cywilnej władzy, która była przedstawiona 
w stopach tego posągu przez żelazo oklejone gliną. 
Połysk chrześcijaństwa, pokrywający cywilną władzę, 
jak glina pokrywał stopy posągu. Ten połysk nie uczynił 
owych narodów prawdziwie chrześcijańskimi, lecz jedy-
nie spowodował, że te królestwa i rządy uważały się za 
chrześcijańskie, i takimi się też zwą – tj. chrześcijańskie 
Niemcy, chrześcijańska Wielka Brytania, chrześcijańska 
Francja, chrześcijańskie Austro-Węgry.

SfałSzowanie KróleStwa chryStuSowego

Glina jest bardzo podobna do kamienia, a Bóg użył 
kamienia, żeby symbolizował Jego Królestwo w tym sa-
mym symbolicznym obrazie, w którym posłużył się gliną 
pokrywającą żelazne stopy, by przedstawić nominalnych 
chrześcijan. Królestwo Chrystusowe jeszcze nie zostało 
ustanowione, lecz zostanie ono założone na gruzach tych 
obecnych instytucji, które zewnętrznie są podobne do 
Królestwa Chrystusowego, nazywając się na wszystkich 
swych monetach narodami chrześcijańskimi i głosząc, 
że Bóg panuje w tych królestwach. Zbiorczo nazywają 
się one chrześcijaństwem, co oznacza Królestwo Chry-
stusowe, a zostały doprowadzone do tego przez nauki 
kościoła podczas ciemnych wieków – jednak nie praw-
dziwego Kościoła, lecz ludzi, którzy mylnie rozumowali, 
że stanowią Kościół Chrystusa, i którzy prześladowali 
prawdziwy Kościół.

Wszystkie kościoły, które nie są prawdziwym Ko-
ściołem, zaliczamy do kościołów sekciarskich. Wiele 
jest kościołów sfałszowanych, wszystkie nie mogą być 
prawdziwymi. Pytanie więc, który z nich jest prawdziwy. 
Ani jeden z nich nie przyzna drugiemu, że jest prawdzi-
wym, lecz wszystkie utrzymują, że są prawdziwe. Jednak, 
jak wnioskujemy z biblijnego opisu Kościoła Chrystu-
sowego, żaden z nich nie jest prawdziwy. Bóg uznaje 
tylko ten, który składa się z ludzi Jemu poświęconych 
– znajdujących się w greckim, angielskim, niemieckim, 
szwedzkim i wielu innych kościołach, między baptysta-
mi, metodystami, luteranami, prezbiterianami i między 
ludźmi, którzy wcale do kościołów nie uczęszczają. 
Wszyscy, którzy są świętymi Boga, są członkami Jego 
Kościoła; wszyscy inni są jedynie imitacją chrześcijan. 
Te wielkie systemy, nazywające się Jego kościołami, 
istnieją bez upoważnienia Bożego, bez uznania Pisma 
Świętego. One są jedynie ludzkimi instytucjami i tylko 
świętobliwi ludzie w nich się znajdujący są uznawani 
przez Boga jako Jego lud.

Biblia twierdzi, że te fałszywe kościoły stanowią Ba-
bilon, a termin ten oznacza zamieszanie. One stanowią 
mieszaninę nie tylko z wszystkich klas ludzi, lecz także 
z wszystkich klas doktrynalnych, zupełnie przeciwnych 
temu, co ma poparcie Boga i Jego Słowa. Z tego zamie-
szania Bóg powołuje swój lud, mówiąc: „Wynijdź z niego, 
ludu mój, abyś nie był uczestnikiem grzechów jego i że-
byś nie wziął z plag jego” (Obj. 18:4) oraz zapowiadając 
mu, że na tę wielką instytucję zwaną chrześcijaństwem 
przyjdzie bardzo nagle klęska, która zupełnie zburzy ten 
system w każdym znaczeniu tego słowa.

Koniec czaSów Pogan

Badając Słowo Boże, wyliczyliśmy 2520 lat – sie-
dem symbolicznych czasów od owego roku 606 p.n.e. 
i przekonaliśmy się, że sięgają one do października 1914 
roku, o ile byliśmy zdolni to wyliczyć. Nie mówiliśmy 
stanowczo, że rok 1914 miał być owym rokiem. Jedynie 
zostawiliśmy to każdemu, aby przypatrzył się faktom 
historycznym i policzył sam dla siebie. Wielu z nas wy-
wnioskowało, że na ile to mogliśmy dostrzec, październik 
tego roku pokaże koniec pogańskiej dzierżawy władzy. 
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Z nadejściem października dochodzimy do końca roku 
żydowskiego. Rok 1914 skończył się właściwie 20 wrze-
śnia, według rachuby żydowskiej.

Teraz nasuwa się pytanie, czy „czasy pogan” skończyły 
się, czy nie? Niektórzy być może są skłonni mówić: Nie, 
one się nie skończyły. Inni zaś może mówią: Gdyby „czasy 
pogan” się skończyły, to powinniśmy się spodziewać, że 
poganie byliby całkowicie odsunięci od wszelkiej władzy 
i kontroli, a Królestwo Chrystusowe byłoby ustanowione. 
Czy nie spodziewalibyśmy się wielu rzeczy, które miały 
mieć miejsce, gdy „czasy pogan się skończą?

Stwierdzamy, że jedni mają takie wyobrażenie, a dru-
dzy inne. Niektórzy sądzili, że już w następnej godzi-
nie po północy zobaczą wszędzie wielką, wspaniałą 
zmianę – że zło zostanie usunięte w sześćdziesiąt minut 
czy sześćdziesiąt sekund. Lecz czy byłoby to rozumne 
spodziewać się, że królestwa pogańskie mogłyby zostać 
usunięte w ciągu jednej godziny lub jednego dnia? Gdy-
by Bóg tak powiedział, to co innego, bo wiemy, że Bóg 
posiada wszelką moc do wykonania swej woli wszędzie. 
Lecz czy w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa mamy 
się spodziewać takiego nagłego przejścia – że kładąc 
się na spoczynek wieczorem 20 września, stwierdzimy 
o poranku 21 września, że wszystkie królestwa świata są 
zniszczone, a Królestwo Chrystusowe ustanowione, zaś 
święci są w chwale? To byłaby błyskawiczna zmiana! 
Nie myślimy, że ktokolwiek ma prawo tak myśleć. Jeśli 
ktoś miał takie oczekiwania, to były one bezpodstawne.

Dwaj świaDKowie Boga

Spójrzmy teraz wstecz i zobaczmy, co działo się natych-
miast po upływie różnych okresów czasu. W Biblii są na 
przykład wspomniane wielodniowe okresy, mianowicie 
1260 symbolicznych dni, 1290, 1335, a także 2300 dni. 
(Dan. 12:7, 11:12, 8:13-14). Nie mamy czasu na zgłębia-
nie detali dotyczących tych wszystkich okresów. One są 
nam znane i szczegółowo omówione w tomach „Wykła-
dów Pisma Świętego”, dlatego tutaj tylko odświeżamy 
waszą pamięć.

Okres 1260 lat skończył się w roku 1799. Od ich począt-
ku aż do ich wypełnienia się władza prześladowcza miała 
przewagę. Gdy 1260 lat się skończyło, to czy dokonało się 
coś w ciągu godziny, dnia czy roku, by zakończyć prze-
śladowanie? Nie! Jednym z wyników było wywyższenie 
do nieba dwóch Świadków Bożych. Ci dwaj Świadkowie 
Boży, Stary i Nowy Testament, zostali wywyższeni do 
nieba, podniesieni w obliczu ludu, zajmując stanowisko 
wielkiego wpływu i godności, jakich nie posiadali nigdy 
przedtem.

wywyżSzeni Do nieBa

Przed tym czasem kościół twierdził, że Biblia popie-
rała głos kościoła, że głosem kościoła był głos biskupów 
i papieży i że Biblia była tylko zatwierdzeniem głosu 
kościoła. Lecz po wypełnieniu się 1260 proroczych dni 
Biblia zaczęła zajmować nową pozycję.

Przypominamy wam, że w latach 1803-1813 powstało 
wiele naszych Towarzystw Biblijnych. Dopiero wtedy 
rozpoczęło się drukowanie Biblii w każdym języku i ta-

niej formie, a Biblia zaczęła się rozchodzić do wszystkich 
narodów. Biblia została podniesiona w oczach ludu – 
wywyższona do nieba w tym znaczeniu, jakie Pan miał 
na myśli, gdy mówił: „A ty Kapernaum, któreś aż do 
nieba wywyższone”. Biblia została wielce wywyższona 
w przeciwieństwie do zdegradowanego stanowiska, jakie 
zajmowała podczas „ciemnych wieków”. Lecz wprowa-
dzenie jej na tę wysoką pozycję zajęło wiele lat.

czaS Końca

Naturalnie błąd zawsze walczył mniej lub bardziej 
z Prawdą, lecz mimo to Prawda postępowała krok po 
kroku naprzód. Rok 1799 wyznaczył początek „czasu 
końca”, w którym różne zdarzenia miały miejsce. Według 
proroctwa – miała „rozmnożyć się umiejętność”, „mądrzy 
mieli zrozumieć” i miał nastać „czas uciśnienia, jakiego 
nie było, odkąd narody poczęły być” (Dan. 12:1-10). Te 
różne przepowiednie, których wypełnienie miało nastąpić 
po roku 1799, były w procesie wypełniania w ciągu całego 
ubiegłego stulecia. „Bieganie tam i sam” nie osiągnęło 
jakiegoś osobliwego rozwoju na dość długi czas po rozpo-
częciu się czasu końca. Postęp w używaniu siły parowej 
był stopniowy. Najpierw pojawił się statek parowy, potem 
powstał pierwszy pociąg. Te potrzebne wynalazki musiały 
poprzedzić owo przepowiedziane „bieganie tam i sam”.

Dopiero w ostatnich kilku latach osiągnęliśmy mak-
simum prędkości na szynach i w statkach parowych. 
Oczywiście, że zaczęto zwalniać i obecnie mało pociągów 
jedzie szybciej niż 24 mile na godzinę, podobnie rzecz się 
ma z wielkimi parowcami Mauretania i Lusitania, które 
są typami najszybszych parowców. Owszem, statki te 
zostały zbudowane tylko dlatego, że rząd brytyjski chciał 
mieć bardzo szybkie okręty w czasie wojny. Inaczej by 
nigdy nie powstały.

Te cudowne wynalazki, które charakteryzują nasze 
dni, pojawiały się stopniowo od 1799 roku. Po pierwszej 
części tego okresu nastąpił wzrost umiejętności, która 
dochodzi już do swojego szczytu. Obecnie znajdujemy 
się w tym czasie, w którym przymusowa edukacja w kraju 
cywilizowanym czyni wszystko co tylko może dla ludu, 
a niektóre narody starają się powstrzymać edukację. 
Wybitny rosyjski mąż stanu powiedział niedawno, że 
edukacja jest podstawą wszelkiego rewolucyjnego ducha 
między ludem i że gdyby lud posiadał mniej wiedzy, to by-
łoby mniej zamieszania. W stosownym czasie wszystkie 
narody nauczą się tej lekcji, że bez pewnych ograniczeń 
edukacja jest rzeczą niebezpieczną. Dla nieodrodzonego 
serca oznacza władzę znajdującą się w nieodrodzonych 
rękach, a to nie zawsze jest bezpieczne.

właściwy czaS Dla zrozumienia chronologii

Oświadczenie proroka Daniela, że „mądrzy zrozumie-
ją” [Dan. 12:10], odnosi się widocznie do końca 1290 
dni wspomnianych w tym samym rozdziale. Ten okres 
zakończył się w roku 1829. Wkrótce po 1829 poselstwo 
o bliskości wtórego przyjścia Chrystusa zaczął szczegól-
nie ogłaszać William Miller. W wyniku tego wywyższenia 
Słowa Bożego pewne doktryny zostały wyprowadzone 
w wielce znamienny sposób.
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Wszyscy już czytaliśmy o wielkim ruchu Millera roz-
poczętym w tym kraju (zob. „Wykłady Pisma Świętego”, 
tom III, str. 84). Nie popieramy nauk brata Millera. Cho-
ciaż miał on kilka poprawnych poglądów odnośnie Pisma 
Świętego, to miał i niewłaściwe – tak jak brat Kalwin 
i inni bracia po nim. Lecz pora na ogłoszenie wtórego 
przyjścia Chrystusa nadeszedła, a choć wtóra obecność 
nie rozpoczęła się w roku 1844, jak przewidywali naśla-
dowcy Millera, jednak od roku 1829 stopniowo uwagę 
Kościoła zaczęły zwracać pewne doktryny, których nigdy 
przedtem nie zauważano – doktryny dotyczące nieśmier-
telności człowieka czy duchowej i ludzkiej natury itd. Te 
zagadnienia doprowadziły do starannego badania Pisma 
Świętego i do większego zaufania wobec Słowa Bożego 
niż względem tradycji ludzkich.

Pomnażanie się światła postępowało do tego stopnia, 
że rozpraszało ciemności błędu, zarówno doktryny, jak 
i praktyki i aż do obecnego czasu lud Pański otrzymuje 
z tego wielkie błogosławieństwo. Obecnie znajdujemy 
się więcej niż sto lat od początku czasu końca, a rozwój 
chrześcijańskiej znajomości stale postępuje naprzód 
i pomimo różnych przeciwności walczy o zwycięstwo.

Inny proroczy okres wzmiankowany przez proroka Da-
niela to 2300 dni. Okres ten miał zaznaczyć się pewnymi 
rzeczami, a po wypełnieniu się owych dni Świątynia miała 
być oczyszczona. To dzieło oczyszczenia prawdziwego 
Kościoła, klasy Świątnicy, od splugawienia „ciemnych 
wieków” miało swą kulminację, jak wierzymy, w roku 
1846, w czasie wypełnienia 2300 dni. Lecz dzieło oczysz-
czenia nie zostało dokonane w jednej chwili, w jednym 
dniu lub nawet w jednym roku; oczyszczanie było, ale 
ograniczone.

Przechodzimy teraz do 1335 dni, które miały swą 
kulminację w roku 1875. O tych dniach prorok Daniel 
powiedział : „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do ty-
siąca trzech set trzydziestu i pięciu dni [lat]” (Dan. 12:12). 
W tym czasie wielkie błogosławieństwa spłynęły na lud 
Boży, wtedy bowiem nasz Mistrz powrócił, przygotowany 
do objęcia swej wielkiej władzy i do rozpoczęcia swego 
dawno obiecanego panowania przez tysiąc lat. Czas Jego 
parousii [czyt. parusiji] nareszcie nastał i On był tutaj! 
Nie musimy powtarzać, jakiego rodzaju były to błogo-
sławieństwa, bo w istocie nie da się ich wytłumaczyć 
w paru słowach. Lecz od owego czasu obecności Mistrza 
mieliśmy świadectwa wielkich błogosławieństw, które 
spływały na nas tak, jak przepowiedział prorok Daniel.

DowoDy parousii naSzego Pana

W jaki sposób nasz Pan obejmie swą wielką władzę 
i panowanie? Pismo Święte pokazuje nam to bardzo wy-
raźnie. Zgodnie z tą samą chronologią Pismo Święte uczy 
nas, że jest czas na parousię, czyli obecność Pańską. Czas 
ten, na ile jesteśmy w stanie to wyliczyć, rozpoczął się 
w roku 1874. Od tej daty żyjemy w czasie parousii Syna 
Człowieczego. Czy jest coś, co by to potwierdzało? Tak. 
Po pierwsze, przypatrujemy się Pańskiemu obchodzeniu 
się ze Jego ludem, z Kościołem. Powinniśmy się spodzie-
wać, że w czasie przyjścia naszego Pana Jego lud usłyszy 
Jego „kołatanie” – kołatanie proroctw, a kto otworzy 
swoje serce i przyjmie te rzeczy w poświęconym stanie 

umysłu, dla tego Pan się przepasze jako sługa i będzie 
mu służył (Obj. 3:20).

Wszystkie osobliwe błogosławieństwa, które my jako 
grono badaczy Pisma Świętego otrzymaliśmy w ciągu 
minionych czterdziestu lat, były wynikiem obecności 
Pana. On był naszym sługą i wynosił rzeczy nowe i sta-
re ze swego skarbca. Te stare rzeczy docierały do nas 
w nowy sposób – nie z powodu ludzkiej zdolności lub 
biegłości, lecz dlatego, że jest to Pański słuszny czas, aby 
te rzeczy stały się wyraźne – tj. nauka o odkupieniu, okup, 
znaczenie wyrażenia Ciało Chrystusowe, wytłumaczenie, 
w jaki sposób śmierć Chrystusa jest usprawiedliwieniem 
za nasze grzechy, przypisanie Jego zasługi Kościołowi, 
nadanie światu tej zasługi, co rzeczywiście oznacza 
uświęcenie kościoła, spłodzenie z ducha świętego, fakt, że 
spłodzeni stają się Nowymi Stworzeniami w Chrystusie 
i co to pojęcie „Nowe Stworzenie w Chrystusie” oznacza 
oraz w czym Nowe Stworzenie różni się od starego stwo-
rzenia, jak pierwsze zmartwychwstanie ma sprowadzić 
na to Nowe Stworzenie chwalebne przywileje i Boskie 
błogosławieństwo: chwałę, cześć i nieśmiertelność („Wy-
kłady Pisma Świętego”, tom II, str. 103; tom V, str. 421; 
tom VI, str. 59-84).

Nasz Pan, obecny, lecz niewidzialny, przyniósł nam 
światło względem każdego zarysu Boskiego planu, nie 
tylko odnośnie rzeczy, które były stare – usprawiedli-
wienia, uświęcenia i odkupienia – lecz także odnośnie 
filozofii Boskiego postępowania – w jaki sposób nasz 
Pan stał się ciałem i mieszkał między nami, jak był świę-
tym, niewinnym i niepokalanym, a jednak zrodzonym 
z ziemskiej matki. Wszystkie te rzeczy, które kiedyś 
były dla nas gmatwaniną, lecz które zostały objaśnio-
ne, stanowią dowody na to, że Pan jest tutaj i służy 
swemu ludowi. Wiemy, że otrzymaliśmy te rzeczy. 
I nie wierzymy, że otrzymaliśmy je za pośrednictwem 
ludzkiego języka czy pióra, lecz od Pana, który udziela 
nam „pokarmu na czas słuszny”. Wynik przyjęcia tego 
duchowego pokarmu jest taki, że wielu ludzi zostało 
uświęconych – doznało przemiany umysłu, która ich 
skierowała ku radosnemu kładzeniu życia dla braci 
i postępowaniu śladami Jezusa.

Pewien dżentelmen odwiedził nas niedawno i zauwa-
żył, że po obejrzeniu „Fotodramy stworzenia” otrzymał 
pierwszy przebłysk obrazu Boskiego charakteru i nauczył 
się miłować Boga. Był w Kościele episkopalnym, potem 
stał się wyznawcą „chrześcijańskiej nauki”, a następnie 
przez piętnaście lat był niewierzący; teraz otrzymał wy-
raźny pogląd na temat Boga i Jego planu. Ponadto jest 
nader utalentowanym człowiekiem, czyni co tylko może, 
aby służyć Panu – dopomagając w składaniu darmowych 
broszurek. Pierwsza wzmianka o jego zainteresowaniu 
dotarła do nas, gdy ofiarował 50 dolarów na tę pracę. 
Zobaczywszy „Fotodramę”, odniósł z niej tyle dobra, że 
zapragnął ją wspierać.

Wspominamy o tym, by pokazać, jaką moc ma Prawda, 
w kontraście do przeciwnych wpływów błędu. Choć nie 
mamy milionów członków, to jednak możemy powie-
dzieć, że niemal 14 tysięcy uczyniło bardzo szczególny 
ślub, który dowodzi ich zupełnego poświęcenia dla Pana. 
Wielu innych pisze nam, że uczynili ten ślub – niektórzy 
z nich lata temu. Są też tacy, o których nigdy nie usłyszy-
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my – ci, co tego ślubu nie uczynili, ale o ile nam wiadomo, 
są zupełnie poświęceni.

Gdy pytamy chrześcijan, czy oddali Panu wszystko, 
co posiadają, czy nie, to większość odpowiada: „Nie. Ja 
chcę wieść dobre chrześcijańskie życie, lecz nigdy nie 
uczyniłem pełnego poświęcenia się Panu”. Te wszystkie 
wyliczone błogosławieństwa są wynikiem bardzo dro-
gocennej Prawdy, która dotarła do nas i tysięcy innych. 
Otrzymali wielkie błogosławieństwo i pomoc, choć nigdy 
nie dokonali zupełnego poświęcenia się Panu. Jest to do-
brym dowodem, że coś nadzwyczajnego wydarzyło się 
w czasie Żniwa, co więcej – ta praca się potęguje. Jest ona 
wspierana w sposób, który zdaje się być cudowny dla nas 
samych, jak i dla naszych nieprzyjaciół. Prawdopodobnie 
wielu z naszych drogich przyjaciół zastanawia się, czy aby 
nie dokonał się cud. Ale nie było cudu, choć w naszym 
pojęciu to cudowne, że tak wiele dokonano za stosunkowo 
niewielkie pieniądze; pomiędzy ludem Pańskim mało jest 
bogatych i niewielu uczonych (1 Kor. 1:26-29).

czaS Żniwa

Nasz Pan wskazywał, że przy Jego powtórnym przyj-
ściu wszyscy Jego słudzy, którzy będą mieć właściwy stan 
serca, usłyszą Jego kołatanie i że jeśli Mu natychmiast 
otworzą, wejdzie On i będzie z nimi wieczerzał. Co to 
oznacza? To oznacza, że Jego kołatanie pokazało, iż nad-
szedł czas dla wielkiego przedstawiciela Boga – naszego 
uwielbionego Pana – że jest On tu obecny i że wszyscy, 
którzy byli gotowi, usłyszeli to kołatanie, prorocze puka-
nie, zwracające uwagę na prorocze świadectwo, iż odtąd 
możemy się spodziewać Mesjaszowego rozpoczęcia Jego 
parousii, Jego pracy żniwiarskiej, od razu w odniesieniu 
do wszystkich denominacji.

Gdy nastał rok 1875, czy wszystko zostało dokonane 
w ciągu 24 godzin? Oczywiście, że nie. Czy każdy obudził 
się w tej samej minucie, czy nie byli oni budzeni w ciągu 
całego czasu Żniwa? A niektórzy długo nie zostali obu-
dzeni. Nie wszyscy z nas usłyszeli kołatanie, od razu jak 
nasz Mistrz powrócił. Ale gdy tylko usłyszeliśmy i otwo-
rzyliśmy nasze serca, otrzymaliśmy błogosławieństwo. 
Znajdowaliśmy się bowiem we właściwym stanie serca, 
aby je przyjąć. I jest tak w USA, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii, Afryce, Australii, wszędzie.

Co się zdarzyło w ciągu tego czasu? My znajdowaliśmy 
się w okresie Żniwa, a praca żniwiarska postępowała 
w cichości, stopniowo. Pan sądził wśród swego ludu 
zgodnie z tym, co zapowiadał. Powiedział, że najpierw 
zawoła swoich sług i rozliczy się z nimi. Zrozumienie tego 
wszystkiego nie wzięło się z tego, co widzimy naszymi 
oczyma, lecz w wyniku odsłonięcia się Słowa Bożego.

zmartwychwStanie świętych

Poprzez świadectwo Słowa Bożego rozumiemy, że 
zmartwychwstanie zaczęło się w roku 1878 nie w tym 
znaczeniu, że widzieliśmy to naturalnym wzrokiem, lecz 
że oczyma naszego zrozumienia poznaliśmy, iż nadszedł 
czas dokonania tej wielkiej przemiany, „pierwszego 
zmartwychwstania” w odniesieniu do świętych śpiących 
[snem śmierci]; rozumiemy, że wtedy rozpoczął się czas 

wspomniany przez pisarza Objawienia, gdy oświadcza: 
„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają”, 
zaznaczając szczególny okres, przed którym nie było 
błogosławieństwem umierać, ale po którym stało się to 
błogosławieństwem. „Odtąd” (...), zaprawdę mówi Duch 
im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą 
za nimi” (Obj. 14:13).

Wierzymy, że ten osobliwy czas nastał w 1878 roku. 
Wtedy zostali wzbudzeni nie tylko apostołowie, lecz także 
wszyscy wierni w Chrystusie Jezusie, wszyscy „śpiący” 
członkowie Ciała Chrystusowego. To był początek zmar-
twychwstania Ciała Chrystusowego – Pan sądzi najpierw 
wśród swego ludu, zanim będzie sądził świat. On przepo-
wiedział, że gdy przyjdzie, zawoła swoich sług i rozliczy 
się z nimi, nie ze światem, dając nagrodę tym z Jego 
Kościoła, którzy wcześniej umarli, udzielając im części 
w „pierwszym zmartwychwstaniu”, a potem zajmując się 
nami, „którzyśmy żywymi pozostali”, aby każdy z nas, 
którzy jesteśmy z Pańskiego ludu, mógł być w chwili 
śmierci „przemieniony bardzo prędko, w okamgnieniu”, 
podczas brzmienia ostatniej, siódmej trąby [1 Tes. 4:15; 
1 Kor. 15:51].

Obecnie żyjemy podczas trąbienia tej wielkiej trąby 
Bożej. Nie w tym znaczeniu, że słyszeliśmy to naszymi 
naturalnymi uszami, lecz w duchowym znaczeniu naszego 
zrozumienia, iż nadszedł czas Boży i że teraz odbywa 
się inauguracja tej wielkiej instytucji, jaką On urządza 
na przyszłość.

Następnym proroczym okresem jest czas ucisku. 
W pewnym sensie, być może, rozpoczął się on już mniej 
więcej w roku 1872. Albowiem w tym czasie ponownie 
przystąpiono do omawiania teorii komunizmu, a socja-
lizm zaczął się rozszerzać. Sądzimy, że wielu ludzi jest 
uważanych za socjalistów, choć tak naprawdę nie są nimi, 
ale mogą się nimi stać w sprzyjających okolicznościach, 
jakie prawdopodobnie rozwiną się przed rokiem 1916. 
Ten rozwój socjalizmu jest powiązany z anarchią. Meto-
dy i nadzieje socjalistów zawiodą, a wtedy będą oni tak 
wzburzeni, że doprowadzi to do czasu wielkiego ucisku. 
W międzyczasie stopniowo postępowały naprzód również 
przygotowania do obecnej wojny. Choć na konferencji 
pokojowej w Genewie (w 1872 r.) ogłoszono, że wszyst-
kie narody połączą się razem, by bronić pokojowego 
załatwiania sporów, i choć wołały: „Pokój! Pokój!”, to 
jednak mimo wszystko czyniły postęp w budowaniu 
wielkich okrętów i ćwiczeniu wojska.

Nie będziemy wchodzić w dalsze szczegóły; naszym 
życzeniem jest jedynie, by wyraźnie podkreślić myśl, 
że spełnianie się proroctw nie przychodziło nagle, lecz 
stopniowo; że miały one wyznaczony szczególny czas 
swego początku i na pewno miały się wypełnić. Mając 
na względzie lekcje z przeszłości, co powinniśmy sądzić 
o przyszłości? Nie możemy wnioskować, że wszystko 
zmieni się w jednej minucie czy godzinie albo w jednym 
dniu, lecz stopniowo.

StoPniowa inauguracja KróleStwa meSjaSza

To prowadzi nas do oczekiwania, iż pozostałe pro-
rocze okresy będą mieć podobne wypełnienie i że data 
20 września obecnego 1914 roku wyznaczyła prawdo-
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podobnie koniec „czasów pogan”. Jeśli tak, to jesteśmy 
teraz świadkami konfliktu wśród narodów prowadzącego 
do ich końca. Dokładnie tego powinniśmy oczekiwać. 
Oczywiście Pan stoi za tą sprawą; Królestwo Pana będzie 
objawiać się coraz bardziej. Nie zostanie ono jednak 
w pełni zamanifestowane, dopóki Kościół nie będzie 
w chwale ze swym Panem. „Gdy się on okaże, tedy i my 
okażemy się z nim w chwale.”

Czy powinniśmy się spodziewać objawienia Pana 
w tej właśnie chwili końca „czasów pogan”? Nie. Biblia 
oświadcza, że On objawi się w „ogniu płomienistym”. 
Jak długo po skończeniu „czasów pogan” nastąpi owo 
objawienie w „ogniu płomienistym”, tego nie wiemy. 
Zdaje się, że następnie po tej wielkiej wojnie przyjdzie 
największe „trzęsienie ziemi”, jakie kiedykolwiek miało 
miejsce – rewolucja, która dotknie wszystkie cywili-
zowane narody (Obj. 16:18). Możliwe, że wówczas na 
czoło wysunie się socjalizm, ale na krótko, i przejdzie 
w anarchię. Ta anarchia będzie owym „płomienistym 
ogniem” objawiającym nowe Królestwo, oddającym 
pomstę i wymierzającym światu sprawiedliwą zapłatę, 
która poprzedzi błogosławienie mu.

Jeśli praca żniwiarska obecności (parousii) naszego 
Pana była pracą stopniową, trwającą 40 lat, prowadzącą 
aż do obecnego czasu, i jeśli czas końca jest powolnym 
okresem, to jak długi będzie ten okres, w którym teraź-
niejsze instytucje zostaną usunięte, a obecny porządek 
rzeczy potępiony i odrzucony, by przygotować drogę dla 
panowania sprawiedliwości? Odpowiadamy, że zgodnie 
z takimi obrazami można się spodziewać, że przemiana 
ta będzie się dokonywać przez dobre parę lat. Możemy 
się spodziewać, że zajmie pięć, dziesięć lub dwadzieścia 
lat. Lecz z drugiej strony jest coś, co skłania nas do 
przewidywania, że nie będzie to trwać zbyt długo. Mamy 
powiedziane, że „sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na 
ziemi” [Rzym. 9:28]. Wszakże jedynie przypuszczeniem 
byłoby stwierdzenie, ile będzie trwać to dzieło. Każdy 
może mieć swoją własną opinię. Pewnego razu Pan mówił 
o tym, że miałoby to się dokonać „w jednej godzinie”, 
innym razem, że jakoby „w jednym dniu”. Zaś Apostoł 
mówi o tym, że przyjdzie to nagle, jak ból na niewiastę 
brzemienną.

Pamiętamy także, że pomiędzy Wiekiem Żydowskim 
a Wiekiem Ewangelii istnieje pewna równoległość. 
Owe czterdzieści lat Żniwa Wieku Żydowskiego, które 
rozpoczęły się misją Jezusa w roku 29 n.e., skończyły 
się w roku 69 – i tak samo, jak wierzymy, Żniwo tego 
Wieku rozpoczęło się w 1874, a skończyło tej jesieni roku 
1914. Początek końca żydowskiego ustroju społecznego 
miał miejsce następnego roku po upływie czterdziestu lat 
Żniwa – przejawiając się zniszczeniem miasta. Tak więc 
te paralele mogłyby nas prowadzić do przypuszczenia, 
że jeden rok od obecnego czasu zakończyłby ten krótki 
równoległy okres, wielkie dzieło zniszczenia na świecie, 
obalenie narodów, próbę zdobycia przez nie zwierzchnic-
twa, niepowodzenie ich wysiłków, potem ogień gniewu 
Bożego, anarchię, zniszczenie, które obejmie cały świat 
i wprowadzi Królestwo Mesjasza.

Mistrz powiada nam: „A gdyby nie były skrócone one 
dni, nie byłoby zbawione żadne ciało” (Mat. 24:22). 
Częścią dzieła Królestwa Mesjasza miało być nie tylko 

rozbicie narodów, lecz także zatrzymanie anarchii, gdy 
dokona swego dzieła, gdy dowiedzie ludzkiemu umy-
słowi, że żadne poczynania człowieka nie będą w stanie 
pomóc rodzajowi ludzkiemu. Wówczas człowiek dojdzie 
do kresu swych sił i Królestwo Mesjasza przejmie kon-
trolę, a wielka klęska zostanie ukrócona. Błogosławień-
stwa Królestwa rozpoczną się, a rodzaj ludzki będzie je 
otrzymywał proporcjonalnie do tego, jakie będzie miał 
nastawienie serca, by je przyjąć.

wStęP Do czaSu uciSKu

Widzimy, że Bóg dał poganom dzierżawę panowania. 
Słowa proroctwa mówiły, że korona Sedekiasza miała 
zostać „obrócona wniwecz, wniwecz, wniwecz”, dopóki 
nie przyjdzie ten, który ma do niej prawo, a Bóg mu ją 
da. Czy Królestwo już się rozpoczęło w jakimś sensie? 
My tak wierzymy. Sądzimy, że rozchodzące się teraz 
światło znajduje się pod kierownictwem Wodza naszego 
zbawienia. Uważamy, że obecne utrapienia pośród naro-
dów są tylko początkiem tego czasu ucisku. Narody nie 
czekały na czas, w którym miały być uderzone. W swoim 
„gniewie” znalazły się w ucisku przed upływem ich 
czasu dzierżawy władzy.

Obecnie narody pokazują takie gorzkie uczucia jedne 
ku drugim, takie pragnienia wzajemnego pokonania się 
i zniszczenia, że są zdeterminowane nadal prowadzić woj-
nę, nawet gdyby jej wynikiem miała być strata ich własne-
go bogactwa, zniszczenie ich ojczyzny i samych siebie. 
Duch rywalizacji, o którym sądzono, że jest martwy, był 
tylko przykryty na krótki czas, a duch Przeciwnika nadal 
się tam przejawia. Choć są nazywane chrześcijańskimi, 
narody te nie otrzymały ducha Pańskiego; nie otrzymały 
ducha cichości i łagodności, cierpliwości, braterskiej 
uprzejmości i miłości, czyli owoców ducha świętego, lecz 
przeciwnie, przyjęły one ducha, który według św. Pawła 
składa się z nienawiści, gniewu, sporu, morderstwa – 
uczynków ciała i diabła. Dla tej przyczyny są rozgniewane 
i wplątały się w obecne zamieszanie.

Narody nie czekały nawet, ażeby przyszedł gniew 
Boży, lecz zaczęły sprowadzać go na siebie blisko dwa 
miesiące przed czasem. Tak się rozgniewały, że zaczęły 
niszczyć się wzajemnie nawet przed upływem terminu 
dzierżawy ich władzy. Gniew Boży będzie trwał w tym 
czasie wielkiego ucisku, aż się dopełni – aż do „ognia”. 
Wielkie i małe działa wojenne, wielkie i małe armaty, 
carowie i cesarze, wkrótce pokruszą jedni drugich na 
kawałki. A anarchia, która nastąpi po tej wojnie, będzie 
owym rzeczywistym czasem ucisku.

walKa armagieDDonu

Naszym zdaniem wojna tak osłabi narody, że wynikiem 
będzie usiłowanie wprowadzenia idei socjalistycznych, 
a temu sprzeciwiać się będą rządy – bogacze i wszyst-
kie klasy zainteresowane obecnym porządkiem rzeczy, 
„świat, który teraz jest”, teraźniejsze „niebo”, czyli system 
kościelny, oraz „ziemia”, porządek społeczny. Teraźniej-
szy porządek będą popierać bogaci, finansiści, politycy, 

Kontynuacja na str. 87
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Uciśnienie narodów poprzedza Armagieddon
PaStor ruSSell StwierDza, że oBecna wojna nie BęDzie miała zDecyDowanego zwycięzcy 

Po żaDnej ze Stron – Potem naStąPi „armagieDDon” 
moDlitwy nie mogą zmienić BoSKiego Planu wieKów

Uważamy niedawne kazanie pastora Russella na powyższy temat za godne uwagi i na czasie, dlatego też publi-
kujemy poglądowy skrót w oparciu o sprawozdania przekazane przez inne miejskie gazety. Interesujące komentarze 
redakcyjne do tego tekstu ukazały się w wielu wiodących dziennikach w całym kraju. Wykład opierał się na słowach: 
„A na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały; tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem 
i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat” (Łuk. 21:25-26). Oto, co zostało powiedziane:

Nasz czcigodny Prezydent, kierując się godną pochwa-
ły intencją, poprosił wszystkich chrześcijan, aby dzień 
dzisiejszy [4 października 1914 roku] uczynili dniem 
modlitwy o pokój w Europie. Poproszono mnie, bym 
także wygłosił odpowiednie do tego kazania. Nie mogę 
jednak współdziałać z szanownym Prezydentem w tej 
sprawie. Chociaż bardzo cenię pokój – całe życie starałem 
się być czynicielem pokoju – nie mogę jednak modlić się 
do Wszechmogącego o zmianę Jego planów, tak aby były 
one zgodne z planami naszego czcigodnego Prezydenta.

Od dwóch i pół tysiąca lat Bóg przez biblijnych proro-
ków mówił do swego ludu o tej wielkiej wojnie i wspo-
minał o jeszcze straszniejszym Armagieddonie, który 
ma nastąpić później. Czyż więc możemy oczekiwać, że 
odwróci On swoje zamierzenia na nasze żądanie?

Modlitwy milionów ludzi proszących o powodzenie 
dla Niemiec i zniszczenie aliantów, modlitwy milionów 
innych ludzi o sukces dla aliantów i unicestwienie Niem-
ców, modlitwy papieża, naszego Prezydenta oraz innych 
dobrych ludzi, aby ta okropna wojna skończyła się jak 
najprędzej – wszystkie one pozostaną bez odpowiedzi, 
jeżeli odczytuję Pismo Święte we właściwy sposób. 
Wojna będzie kontynuowana i w końcu nie przyniesie 
znaczącego zwycięstwa żadnemu z narodów, lecz strasz-
liwe okaleczenie i zubożenie ich wszystkich. A potem 
nastąpi okropny Armagieddon anarchii.

Dopiero po tym wszystkim możemy mieć nadzieję na 
pokój, pokój trwały, ponieważ Bóg go obiecał. Zostanie 
on zaprowadzony przez Królestwo Mesjasza, o które tak 
długo modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Od czterdziestu lat w wygłaszanych i drukowanych ka-
zaniach, poprzez nasze wydawnictwa Studiów Biblijnych 
w dwudziestu językach głoszę o tej szczególnej wojnie 
i jej chwalebnym wyniku. Czyż teraz, kiedy nadszedł 
ten szczególny rok i proroctwo się wypełnia, byłbym 
konsekwentny, gdybym prosił Wszechmogącego, aby 
zmienił swój plan? O, nie! Zdecydowaliśmy się raczej, 
by wygłosić wykład zaczerpnięty ze słów Mistrza doty-
czących obecnego czasu: „Uciśnienie narodów z rozpaczą 
(...) tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczeki-
waniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat” 
(Łuk. 21:25-26).

Boży uDział w oBecnej wojnie

Bez wątpienia wiele osób będzie wstrząśniętych, gdy 
usłyszy moje oświadczenie, że ta wojna i jeszcze więk-
sza katastrofa, jaka nastąpi w jej wyniku, dzieją się za 
Bożym przyzwoleniem oraz zrządzeniem, co wyraźnie 

przepowiada Pismo Święte. Zgromadzenie narodów 
na obecną walkę opisane zostało w Proroctwie Joela, 
gdzie słabe narody są wzywane, by zapewniały o swej 
sile, i gdzie wszyscy otrzymują polecenie, by zstąpić do 
Doliny Jozafata, doliny grobów, na cmentarz za murami 
Jerozolimy. W ten sposób prorok zilustrował straszliwą 
rzeź, jaka się obecnie rozgrywa.

Z całą pewnością ta wojna wysłała do grobów więcej 
istnień ludzkich niż jakakolwiek wcześniejsza, a przecież 
jest to dopiero jej początek. Przez lata narody, zgodnie 
z proroctwem Joela, przekuwały „lemiesze na miecze, 
a kosy na oszczepy” [Joela 3:15] w tym znaczeniu, że 
wydawały na zbrojenia pieniądze, które powinny były 
zostać przeznaczone na narzędzia rolnicze i na rozwój 
uprawy ziemi.

Najwyraźniej nie wszystkie narody się w to zaangażu-
ją. Dobrze by było, żeby nasz kraj mógł tego uniknąć! 
Nasz Prezydent oraz sekretarz stanu są ludźmi pokoju 
i z pewnością uczynią wszystko, co w ich mocy, by nie 
dać się uwikłać i by uniknąć wojny. Z drugiej jednak 
strony, wielkie narody europejskie, zdając sobie sprawę 
z tego, jak bardzo zostaną przez tę wojnę osłabione, będą 
się starały wykorzystać wszystkie swoje siły, by usidlić 
Stany Zjednoczone, abyśmy w wyniku wojny nie osią-
gnęli poważnej przewagi nad innymi, ani finansowej, ani 
żadnej innej.

Dlaczego Bóg Dozwala na grzech i śmierć

Tylko całościowe spojrzenie na Boski plan pozwala 
zrozumieć związek Boga z ową najkrwawszą ze wszyst-
kich wojen. Myśl, że Bóg mógłby sprowadzić jakąś 
wojnę, wprawia większość wierzących w zakłopotanie. 
Jest w takiej postawie bez wątpienia jakiś błąd i podobna 
konsternacja nie powinna mieć miejsca, skoro Pan mówi 
do swego ludu odnośnie owego czasu ucisku, że „wy, 
bracia, nie jesteście w ciemności”, „aby ów dzień was 
zaskoczył” [1 Tes. 5:4; Łuk. 21:34]. Lud Boży powinien 
być ogólnie poinformowany o Jego planach i działaniach.

Wiele osób rozumie jedynie niewielkie fragmenty Bo-
żego planu i przez to nie udaje im się pojąć całej długości, 
szerokości, wysokości i głębokości Bożego zamierzenia. 
Jednak ci, co zrozumieli wspaniały plan Boży, będą odtąd 
zawsze zdolni właściwie oceniać i umiejscawiać nie tylko 
aktualne zdarzenia, lecz także wszystko, co ma się jeszcze 
stać. Biblia nakreśla bowiem cały zarys historii człowieka.

Pismo Święte wyraźnie uczy, że nasza ziemia jest 
jedyną zbuntowaną prowincją całego pięknego Bożego 
stworzenia. Bóg dozwolił, by na tej niewielkiej planecie 
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grzech mógł zacząć działać, rozwinąć się, rozkwitnąć 
i przynieść owoce, tak by zarówno ludzie, jak i anioło-
wie mogli przekonać się, jak zgubne są skutki sprzeciwu 
wobec rządów Bożych.

Biblia mówi nam, w jaki sposób świat się zbuntował. 
Dowiadujemy się z niej, że Bóg nie stworzył człowieka 
niedoskonałym, jakim jest obecnie. Był on stworzony jako 
doskonały ziemski byt, stanowiący obraz swego niebiań-
skiego Stwórcy pod względem podobieństwa moralnego 
charakteru, choć ograniczony do ziemskich warunków. 
Ten doskonały człowiek został umieszczony w doskonałej 
siedzibie, pod każdym względem dostosowanej do jego 
potrzeb. Eden był specjalnie dla niego przygotowany 
i Adam miał się nim cieszyć. Był królem całej ziemi. 
Stwórca pouczył go, że w miarę jak jego rodzina będzie 
się powiększać, powinien podporządkować sobie całą 
ziemię i rozwijać ją. Gdyby ludzkość pozostała w zgodzie 
z Bogiem, cała ziemia stałaby się jak Eden.

Bóg jednak z góry wiedział, co miało się stać. Przewi-
dział grzech i upadek Adama pod względem umysłowym, 
moralnym i fizycznym – zwyrodnienie, które miało 
być rezultatem nieposłuszeństwa naszych pierwszych 
rodziców. Przewidział naszą słabość i niedoskonałość, 
nasze próby reform w zakresie moralności, religii czy 
wiedzy, a także usiłowania naprawy naszego zdrowia 
psychicznego i fizycznego. Dozwolił, by to wszystko się 
stało. Grzech pojawił się na świecie i towarzyszy ludzkiej 
rodzinie od sześciu tysięcy lat.

Bożą karą dla człowieka jest śmierć i nie ma znaczenia, 
czy spada ona na skutek choroby, głodu, czy następuje 
w powolnym procesie. W tym czasie Bóg wykorzystuje 
wszystkie doświadczenia człowieka w ramach minio-
nych sześciu tysięcy lat jako wielką lekcję o „ogromie 
grzeszności grzechu” [Rzym. 7:13 NB] i braku nadziei 
znalezienia innej pomocy, jak tylko tej zapewnianej przez 
samego Boga.

Od stworzenia Adama aż do dzisiaj trwa okres sześciu 
tysiącletnich dni – tygodnia ludzkiej pracy – w ciągu 
których ma on możliwość wypróbowania wszystkiego, 
co tylko sobie wyobrazi, by samodzielnie uwolnić się od 
niektórych konsekwencji grzechu i przewidzianej zań 
kary – czyli śmierci.

Owe wszystkie wysiłki spełzły na niczym, gdyż 
bardzo się oddaliliśmy od możliwości uzyskania życia 
wiecznego dla ludzkości. Nasi najlepiej wykształceni 
lekarze i specjaliści stwierdzają, że świat znajduje się 
na krawędzi katastrofy i że przy obecnym tempie roz-
woju za sto sześćdziesiąt lat nie znajdzie się na świecie 
wystarczająco dużo ludzi przy zdrowych zmysłach, by 
zatroszczyć się o tych, co niedomagają psychicznie. 
Informują nas oni, że różne choroby rozwijają się tak 
gwałtownie, że stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 
naszego przetrwania jako gatunku, pomimo iż zadbano 
o wystarczające warunki sanitarne, obejmujące nawet 
oddzielne naczynia do picia.

Nasza jedyna nadzieja spoczywa w owym wspaniałym 
siódmym dniu pozaobrazowego sabatu. W tym to dniu 
Mesjasz, łącząc się ze swymi świętymi z okresu Wieku 
Ewangelii, ustanowi Królestwo Boże między ludźmi – 
królestwo duchowe, nie ziemskie, jednak panujące wśród 
ludzi, błogosławiące ich i podnoszące na wyższy poziom. 

Przez tysiąc lat będzie trwała praca ulepszania wszyst-
kiego, aż wszyscy chętni i posłuszni ponownie osiągną 
utracone podobieństwo do swego Stwórcy, a cała ziemia 
stanie się rajem.

czaSy Pogan

Wśród innych lekcji, jakich Bóg udzielał ludzkości, 
jest i ta, że nie jest ona zdolna do utworzenia rządu, który 
mógłby zapewnić rodzajowi ludzkiemu rzeczywiste bło-
gosławieństwo i rozwój. Bóg naznaczył cielesny naród 
Izraela, by przez pewien czas stanowił Jego obrazowe 
Królestwo. Wybrał też Dawida na króla, a jego potomków 
na władców. Po jakimś czasie jednak ich usunął, przery-
wając istnienie tego ziemskiego, obrazowego Królestwa.

Ostatnim monarchą z rodu Dawida był król Sedekiasz, 
o którym czytamy: „A ty, nieczysty bezbożniku, księciu 
Izraelski! którego dzień przychodzi, gdy nieprawość 
skończona będzie: (...) Zdejmij tę czapkę, a zrzuć tę 
koronę, (...) Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę, (...) 
aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, którem mu dał” 
(Ezech. 21:25-27). Tym, który ma do niej prawo, jest 
Mesjasz – Jezus jako Głowa oraz Kościół, Jego Ciało – 
w duchowym stanie.

Pewne wersety wskazują, że okres usunięcia Bożego 
Królestwa miał trwać siedem proroczych „czasów” [czyli 
lat], po 360 lat każdy. Wynosiłoby to więc w sumie 2520 
lat. Licząc od czasów króla Sedekiasza, okres ten kończy 
się w bieżącym roku [1914], jako że według Biblii Sede-
kiasz został pozbawiony korony w 606 r. p.n.e. Jeśli tak, 
to przy końcu bieżącego roku Mesjasz powinien przejąć 
władzę i rozpocząć swe pełne chwały królowanie, które 
potrwa tysiąc lat, a rozpocznie się zgodnie z zapisami 
Biblii mroczną godziną „uciśnienia, jakiego nie było, jako 
narody poczęły być”, i jakiego „ani potem [nie] będzie” 
(Dan. 12:1; Mat. 24:21). Gdy Bóg usunął swe obrazowe 
Królestwo w 606 r. p.n.e., udzielił jednocześnie poganom 
upoważnienia, by w miarę swych możliwości jak najle-
piej zarządzali światem, zapewniając mu sprawiedliwość 
i szczęście. Byśmy mogli się o tym dowiedzieć, sprawił 
On, że Nabuchodonozorowi, królowi Babilonii, przyśnił 
się sen, którego objaśnienie również zostało dostarczone 
przez Boga za pośrednictwem proroka Daniela. We śnie 
pojawił się wielki posąg, którego głowa była ze złota 
i wyobrażała Babilon. Jego piersi i ramiona były ze sre-
bra, co symbolizowało kolejno rządy Medów i Persów. 
Brzuch z brązu przedstawiał imperium Greków, a żelazne 
nogi – Rzym i rządy cezarów. Każdy z tych rządów miał 
światowy zasięg i wszystkie w miarę możliwości starały 
się uczynić coś dobrego dla ludzkości. Żadnemu z nich 
się to jednak nie udało.

Stopy posągu utworzone były z żelaza powleczonego 
gliną, tak aby wyglądały jak z kamienia. Owe żelazne sto-
py wyobrażają Święte Cesarstwo Rzymskie, stanowiące 
w rzeczywistości kontynuację Imperium Rzymskiego, 
którego części prowadzą obecnie między sobą wojnę. Sen 
i jego interpretacja ukazują następnie, że kamień odcięty 
bez udziału ludzkiej ręki uderzył w nogi posągu, zmiaż-
dżył je na proch i całkowicie zniszczył całą konstrukcję. 
Owym kamieniem jest Królestwo Mesjasza, które osta-
tecznie, zgodnie z proroctwem, napełni całą ziemię.
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Glina, którą powleczone były żelazne nogi, sprawiała, 
że wyglądały one, jakby były z kamienia. Odpowiada to 
obecnej sytuacji, gdy rządy Europy uzurpują sobie prawo 
do nazwy Królestwa Chrystusowego.

Na swych monetach i w inny sposób twierdzą one, że 
są reprezentantami Boga. Zostały zwiedzione do tego, 
by nazywać się Chrześcijaństwem, czyli Królestwem 
Chrystusa [z ang. Christendom]. W rzeczywistości jednak 
są one ostatnimi reprezentantami władzy pogańskiej – 
„królestwami tego świata”, palcami posągu pogańskiej 
władzy, o której śnił król Nabuchodonozor.

Obecna wojna osłabi narody, sprawi że się wykrwawią 
i zostaną pozbawione bogactw. Wykaże też ona niesku-
teczność wszystkich pogańskich królestw w zakresie 
ustanowienia światowego pokoju oraz sprawiedliwego 
i zadowalającego rządu. Tymczasem Królestwo Mesjasza, 
które następnie zostanie zainaugurowane, będzie „pożą-
danym od wszystkich narodów” [Agg. 2:8].

prorocza przepowiednia

Obecna wojna oraz anarchia Armagieddonu, która po 
niej nastąpi, dowiodą w konsekwencji konieczności Bożej 
interwencji w ludzkie sprawy. Mówiąc o obecnym ucisku 
i wynikającej z niego anarchii, Jezus stwierdza: „Gdyby 
nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne 
ciało” [Mat. 24:22]. Konflikt ten będzie tak zajadły i tak 
samolubny, że nasza cywilizacja całkowicie by w nim 
zginęła, gdyby Bóg przez Królestwo Mesjasza i wy-
branych nie zainterweniował i nie ustanowił porządku 
w owym chaosie.

Bez wątpienia wielcy władcy ziemscy czynili wszystko, 
co mogli, by ich ludom dobrze się działo. Niektóre z na-

szych najlepszych praw wywodzą się od Juliusza Cezara, 
działając w połączeniu z kodeksem Mojżesza. Niektórzy 
współcześni władcy również starają się postępować jak 
najlepiej, jednak popadli w zamieszanie. Ponieważ mają 
fałszywe wyobrażenie o tym, co składa się na Królestwo 
Chrystusa, wydaje im się, że ich misją jest podbój świa-
ta. Zauważają także wielkie powodzenie socjalizmu, co 
napełnia ich serca przerażeniem w obliczu tego, co może 
przyjść na świat.

Choć wiedzieli, że będzie to najstraszliwsza z wojen, 
jakie widział świat, woleli ją od tego, czego usiłowali 
się wystrzegać i czego udało im się jak dotąd uniknąć. 
Wykrwawili się jednak, stracili wiele energii oraz pie-
niądze i rynki zbytu. Gdy wojna się skończy, obywatele 
tych państw, pogrążeni w smutku i głodzie, bardzo się 
rozgniewają na swoich władców. Wtedy też podejmą 
wysiłek ustanowienia czegoś na kształt socjalizmu. Rządy 
będą się starały zwalczać te dążenia i do pewnego stopnia 
będzie im się to udawało. Wtedy nastąpi wielki wybuch 
Aramagieddonu, zapowiadany w Piśmie Świętym. Potem 
zaś przyjdzie czasu ucisku, a bezpośrednio po nim zosta-
nie ustanowione Królestwo Mesjańskie, które zaprowadzi 
na ziemi z dawna oczekiwany pokój.

Może to i prawda, że niewiele
da się uczynić, by pomóc bliźniemu.
Lecz lepsza mała iskierka dobroci,
gdy drogę spowiły ciemności,
niż gdyby ktoś kroczył zakazanymi ścieżkami
w strumieniach światła własnej pomysłowości.

Bible Students Monthly, 5/1914 
Harvest Gleanings, str. 674

Demonstracja w Petersburgu, luty 1917
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książęta, królowie na tronach. Wszyscy oni będą się starać 
za wszelką cenę utrzymać obecne warunki i wezwą kler do 
pomocy. Wówczas wszędzie nastąpi ogólne powstanie. Po 
jednej stronie znajdą się ci, którzy korzystają z teraźniej-
szych instytucji, i będą przeciwni jakiejkolwiek zmianie. 
Po drugiej stronie – przeciwko tamtym, będą masy, które 
starają się polepszyć swoje warunki; w Boskim planie 
nadszedł bowiem czas na zmianę.

Czy lud Pana ma mieć jakiś udział w tej walce? Nie! 
Pamiętajmy zawsze, że jesteśmy czynicielami pokoju. 
My nie tylko mamy pokojowe usposobienie i staramy się 
żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi, lecz także mamy być 
promotorami pokoju. Mamy pomagać innym ludziom, 
by mogli widzieć rzeczy prosto i właściwie. Ten sposób 
postępowania zmierzałby ku oddaleniu anarchii i walki, 
lecz anarchia na pewno nastąpi, pomimo wszystkich 
wysiłków tych, którzy się temu sprzeciwiają.

Tak czy inaczej, Pan wskazuje nam przez swoje Słowo, 
że zwycięstwo będzie po stronie nowego, teraz nadcho-
dzącego porządku rzeczy. Socjalizm nie chce anarchii, 
lecz nie jest od niej daleko. Anarchia jest najgorszą 
z możliwych rzeczy – brak jakiejkolwiek formy rządu 
to najgorsze, czego może doświadczyć świat. Walczące 
żywioły stoczą tę walkę i to będzie sposób, przez który 
Bóg dopuści zmianę przedstawioną w Biblii jako wielki 
„ogień”, który spali obecne „niebo”, czyli duchowe, 
rządzące władze, i „ziemię”, czyli instytucje społeczne.

Po wielkim ogniu zostaną zamanifestowane „nowe nie-
bo i nowa ziemia”. Nowymi niebiosami, nową duchową 
władzą będzie Kościół w przyszłej chwale, Oblubienica 
Chrystusa zasiadająca z Nim na tronie. Nową ziemią 
będzie nowy porządek rzeczy na ziemi, znajdujący się 
w rękach dawnych świętych, „których postanowi on 
książętami po całej ziemi”, gdy Jego Królestwo zostanie 
w pełni ustanowione.

„PrzyjDź KróleStwo twoje”

Nasz tekst mówiący dalej: „I przyszedł czas umarłych, 
aby byli sądzeni”, aby otrzymali swoje stosowne nagrody 
i kary oraz byli sprawiedliwie potraktowani, ma ścisłe 
powiązanie z tym czasem rozgniewanych narodów. Bóg 
będzie się zajmował całym umarłym światem podczas 
tysiącletniego panowania Chrystusa. Chodzi o to, by Bóg 
„oddał nagrodę swym sługom prorokom”, rozpoczynając 
w odpowiednim czasie. W nagrodę będą postanowieni 
książętami ziemskimi w Królestwie, po całej ziemi. 
Święci natomiast zostaną przemienieni w „pierwszym 
zmartwychwstaniu”, „zaraz z poranku” (Psalm 46:6). 
Wyrażenie „bojącym się imienia twego, małym i wiel-
kim” ukazuje nagrodę dla tych wszystkich, którzy w ciągu 
tysiąca lat osiągną harmonię z Panem – obrazuje to błogo-
sławieństwo restytucji, jakie spłynie na cały rodzaj ludzki. 
Ludzie będą otrzymywać te błogosławieństwa w miarę 
okazywania Mu swego posłuszeństwa we wszystkich 
rzeczach.

A co będzie ukoronowaniem? „I abyś wytracił tych, co 
psują ziemię.” Ci, którzy będą wywierać niszczący wpływ 
i odmówią postępowania w harmonii ze sprawiedliwością 

podczas tysiąca lat, zostaną wytraceni spomiędzy ludu. 
Nie pozostanie po nich nic. Całe zło będzie całkowicie 
wykorzenione i wyplenione. Tylko sprawiedliwi będą 
triumfować wiecznie. Wszyscy sympatyzujący z niespra-
wiedliwością również zostaną wytraceni. Widzimy więc, 
że cały Wiek Tysiąclecia będzie potrzebny do przepro-
wadzenia dzieła przedstawionego w naszym tekście. Nie 
dokona się to w sposób nagły i nie powinniśmy spodzie-
wać się jego natychmiastowego wypełnienia.

Czy zakończenie „czasów pogan” doprowadzi do Kró-
lestwa w wyniku bardzo powolnej zmiany? Jak się to do-
kona? Dzień 21 września nie sprowadził wielkiej zmiany, 
ale można dostrzec ów gniew i wojenną gorączkę, jaka 
się już rozpoczęła wśród narodów. Duch gniewu narastał 
w nich w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Były one cały 
czas w stanie przygotowawczym i traciły pieniądze nie 
dla rozrywki, lecz na przewidywaną wojnę. Budowały 
wielkie floty, wiedząc, że większość tych okrętów wyj-
dzie z użycia, jak tylko pojawią się nowe typy statków 
wojennych. Nie trwoniono pieniędzy, bo wiedziano, że 
zbliża się wielka walka. W niemieckiej marynarce było 
zwyczajem wpajać ludziom, że staną się zdobywcami 
świata, i dlatego spodziewali się oni, iż ta wielka wojna 
przesądzi sprawę.

Stąpamy być może po czymś, co można by nazwać 
niebezpiecznym gruntem, choćby tylko zakładając, że 
jeszcze w tym roku, który się rozpoczął, nastąpi taki 
przewrót w narodach, taki wysiłek ze strony królów, 
władców, polityków – książąt i przemysłowych magna-
tów – by utrzymać istniejący stan rzeczy, że aby to uczy-
nić, zwrócą się do kościołów, udzielając im wielkiego 
wpływu, aby przez nie, jeśli to możliwe, powstrzymać 
nowy porządek rzeczy. Czy to nastanie w ciągu tego 
roku, czy w późniejszym okresie, nie robi różnicy. Wie-
rzymy, że dojdzie do tego w taki sposób, na jaki wskazuje 
Biblia. Gdy kościelne systemy zostaną wywyższone, to 
o wszystkich trzymających się Boskiego planu będzie się 
źle mówić, źle o nich myśleć, gdy tymczasem to oni są 
najlepszymi, najprawdziwszymi przyjaciółmi świata – 
tak jak Pan jest prawdziwym przyjacielem całej ludzkiej 
rodziny. Lecz skoro Jezus został ukrzyżowany, to i oni 
będą przechodzić próbę doświadczeń, a chociaż oskarży-
ciele mogą należeć do domu wiary, my jednak będziemy 
musieli odnosić się do nich uprzejmie, tak jak św. Piotr 
zwracał się do swoich żydowskich braci: „Ale teraz, 
bracia! Wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako 
i książęta wasi” (Dzieje Ap. 3:17).

SPrawa żyDowSKa

Niektórzy może powiedzą: My jeszcze nie widzimy 
Żydów w Jeruzalem. Czy Jeruzalem jest jeszcze deptane 
przez pogan? W odpowiedzi pytamy: Jak myślicie, co 
nasz Pan miał na myśli, gdy mówił, że Jeruzalem miało 
być deptane przez pogan aż do skończenia „czasów po-
gan”? Czy sądzicie, że chodzenie po kamieniach i ulicach 
Jeruzalem było tym, co Pan rozumiał przez deptanie Jeru-
zalem? Jeśli tak, to byliście bardzo nierozsądni w waszym 
mniemaniu. Jeruzalem przedstawia żydowską politykę, 
rząd, instytucje, lud. Żydzi byli deptani już od wieków, 
nim nasz Pan uczynił ową wzmiankę – w rzeczywistości 

Kontynuacja ze str. 83
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znajdowali się pod stopami Rzymian w tym czasie, gdy 
Jezus wypowiedział te słowa; mieli nadal pozostawać 
pod panowaniem pogańskich rządów, „ażby się wypełniły 
czasy pogan”.

Stopniowo lud żydowski podnosi się ze swego upad-
ku – stanu deptania – prześladowań przez osiemnaście 
stuleci. Nadszedł bowiem czas zwiastowania poselstwa, 
jakie było i nadal jest im przekazywane, jak napisane jest 
w Izaj. 40:1-2: „Cieszcie, cieszcie ludu mój! mówi Bóg 
wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się 
już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona 
nieprawość jego i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób 
za wszystkie grzechy swoje”.

To proroctwo wypełniło się w roku 1878, jak wykazane 
zostało w „Wykładach Pisma Świętego”, i od tego czasu 
gwiazda judaizmu się podnosi, a Żydom powodzi się 
od tego czasu lepiej, niż to sobie nawet uzmysławiają. 
Nigdzie nie powodziło im się tak jak w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie otrzymali swoje największe błogosła-
wieństwo; w Rosji i Niemczech są do pewnego stopnia 
prześladowani, lecz nie w tej mierze co poprzednio.

jeruzalem nie jeSt już DePtane

Deptanie Żydów już ustało. Żydzi są teraz wolni na ca-
łym świecie – nawet w Rosji. W dniu 5 września [1914 r.] 
car rosyjski wydał proklamację dla wszystkich Żydów 
w Cesarstwie Rosyjskim; a miało to miejsce przed wypeł-
nieniem „czasów pogan”. Proklamacja głosiła, że Żydzi 
mogą mieć dostęp do najwyższej rangi w rosyjskiej armii 
i że religia żydowska otrzymuje taką samą wolność jak 
każda inna religia w Rosji. Gdzie Żydzi są obecnie dep-
tani? Gdzie nimi gardzą? Obecnie nigdzie nie doznają oni 
prześladowania. Wierzymy, że deptanie Jeruzalem ustało, 
ponieważ skończył się dla pogan czas deptania Izraela.

Odnośnie rządu w Palestynie – Żydzi mają swoje rządy 
w takim stopniu, w jakim ma je jakikolwiek inny lud tam 
się znajdujący. Nominalnie to rząd turecki posiada wła-
dzę. Gdy nadarzy się sposobność, zamierzamy zwrócić 
uwagę naszych żydowskich przyjaciół na fakt, że ich 
brak łaski i „czasy pogan” szybko zmierzają do końca 
i że mogą oni odbudować swoje królestwo w Palestynie, 
gdyż nic już nie stoi na przeszkodzie. Jakiś czas temu 
zwróciliśmy ich uwagę na fakt, że „czasy pogan” się 
niemal skończyły, a nawiasem mówiąc, poselstwo to ro-
zeszło się w różnych krajach na świecie, gdzie mieszkają 
Żydzi. Zostało wydrukowane w języku jidysz i niemiec-
kim. Tamto poselstwo przyniosło im pokój, opowiadając 
o ich przywróceniu, i skierowało ich uwagę na ten istotny 
czas. Teraz możemy powiedzieć im, że „czasy pogan” już 
się skończyły i że mogą oni tam się udać i posiąść swoją 
ziemię. Nie wiemy, kiedy przejmą ją w posiadanie. Stanie 
się to stosownie do ich wiary.

Właściwe pojęcie Boskiego planu i postanowień wska-
zuje, że teraz jest czas dla Żydów na odzyskanie Palesty-
ny od rządu tureckiego. Turcy troszczą się o pieniądze, 
a ponieważ teraz nie mają ich wiele, dlatego wydaje się, 
że byliby skłonni pozbyć się czegoś, co nie przynosi im 
szczególnej korzyści. Teraz byłaby dobra sposobność dla 
Żydów zaproponować wykupienie Palestyny i prawdo-
podobnie otrzymaliby oni swój kraj za kilka milionów 
dolarów.

Turcy zdają sobie sprawę, że jeśli przegrają obecną 
wojnę, utracą Palestynę. Sprzedanie tego kraju w sprzyja-
jącym czasie byłoby dla nich korzystne. W oświadczeniu 
naszego Pana: „Będzie Jeruzalem deptane od pogan, 
aż się wypełnią czasy pogan” nie ma nic takiego, co 
sprzeciwiałoby się takiemu poglądowi. Z drugiej strony 
wszystko temu sprzyja, bo deptanie Żydów ustało. Teraz 
wypada im jedynie udać się do swojej ziemi i posiąść ją.

I wojna światowa, niemieccy żołnierze w Jerozolimie
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oczeKiwania Kościoła

Ktoś mógłby zapytać: Ponieważ wypełnianie się róż-
nych proroctw czasowych dowodzi, że Boskie metody 
działania są powolne, to czy jest możliwe, że Królestwo 
zostanie wprowadzone dopiero po pięciu, dziesięciu, a na-
wet po dwudziestu pięciu latach? Naszą odpowiedzią na to 
jest, że nie jesteśmy prorokami. My jedynie wierzymy, że 
doszliśmy do czasu, w którym „czasy pogan” skończyły 
się. Chętnie pozostaniemy po tej stronie zasłony, jeśli 
Pan będzie miał dla nas jeszcze pięć lat tutaj. Jesteśmy 
przekonani, że wszystkie poświęcone dzieci Pańskie tak-
że z przyjemnością zostaną po tej stronie, jeśli taka jest 
wola Pana. Jeśli nawet Pan ma jeszcze jeden rok więcej 
dla nas, tak dobry, jakim był ostatni rok, to o co więcej 
moglibyśmy prosić?

Nie ma nic takiego, co mogłoby nakłonić nas do odej-
ścia od znajomości Boga i Jego planu, którym się dzisiaj 
tak cieszymy. Na całym świecie tym, co sprawia, że lud 
Pana okazuje się być szczęśliwym, nie jest osobliwe pięk-
no zewnętrzne, ale światłość wewnętrzna, światło znajo-
mości chwały Bożej, światło znajomości Boskiej prawdy 
znajdującej się w naszych sercach. Światło świecące przez 
te ziemskie naczynia jest pokrzepiające i pocieszające 
serca. Nie możemy wyobrazić sobie nic lepszego, jak 
wyraził to poeta: „Zaspokaja to moje tęsknoty bardziej 
niż wszystko inne”. Radujemy się z tego, że możemy 
być współpracownikami Bożymi, a niebawem będziemy 
współpracownikami z Nim po drugiej stronie zasłony.

Spójrzmy teraz wstecz i zobaczmy, jak obietnice 
Pańskie wypełniły się, jakże błogosławiony był ten czas 
Żniwa, zgodnie z tym, co On przepowiedział. Przypo-
mnijmy sobie słowa proroka odnośnie tego czasu od 1875 
roku i zauważmy, jak to proroctwo się wypełniło: „Bło-
gosławiony kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzechset 
trzydziestu pięciu dni” – błogosławieni ci, którzy żyją 
w tym okresie od roku 1875.

Jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy? Właśnie takie, 
o których mówiła nam Biblia. Ci, którzy otwierają swoje 
serca Panu, wiedzą, że On nie tylko wchodzi i wieczerza 
z nimi, lecz także staje się ich sługą, pociesza ich i służy 
w udzielaniu „pokarmu na czas słuszny”. To potwierdza, 
że wszystkie błogosławione prawdy, przy których my 
biesiadowaliśmy od czasu, gdy znaleźliśmy się w świe-
tle teraźniejszej prawdy, w tym Boski Plan Wieków, nie 
pochodzą od żadnej ludzkiej istoty ani też nie są ludzkim 
wymysłem, bo człowiek nie byłby zdolny do wywodzenia 
tak chwalebnych rzeczy ze Słowa Bożego.

Patrząc wstecz na osiemnaście stuleci próżnych wy-
siłków zdolnych, poczciwych kobiet i mężczyzn, by 
wyprowadzić coś rozumnego i harmonijnego z Biblii, 
stwierdzamy, że nie znajdujemy nic zadowalającego. 
Przeciwnie, wstydzimy się za wszystkie wyznania wiary 
z przeszłości. A nawet i te sformułowane w ubiegłym stu-
leciu nie zadowalają nikogo. Ci, którzy otrzymują zapłatę 
za ich głoszenie, wstydzą się, że to czynią, i ukrywają je, 
na ile to tylko możliwe.

Nasz Pan powiedział, że przy swoim wtórym przyjściu 
będzie służył w dwóch rzeczach, „nowych i starych”, 
i tak się też stało. Bo nie tylko nowe rzeczy zwracają 
naszą najwyższą uwagę odnośnie chwały przychodzą-

cego Królestwa i dzieła, jakie będzie sprawowane pod-
czas tysiąca lat panowania Chrystusa, ale również stare 
rzeczy jawią nam się w jaśniejszym i lepszym świetle. 
Między nimi znajduje się doktryna o usprawiedliwieniu 
przez wiarę, którą brat Luter głosił wieki temu i o której 
myśleliśmy, że właściwie została już określona i całko-
wicie zrozumiana. Teraz dowiedzieliśmy się, że wcale 
nie rozumieliśmy usprawiedliwienia z wiary. Uświęcenie 
także było głoszone przez dobrych ludzi. Gdy doszliśmy 
do biblijnego zrozumienia kwestii uświęcenia, wszystko, 
co wiedzieliśmy przedtem, wydaje się dziecinne i sprzecz-
ne. Jak piękne i harmonijne stały się te doktryny! Dalej, 
obrazy z 3 Księgi Mojżeszowej, które ukazują wszystkie 
chwalebne przyszłe zarysy Boskiego Planu Wieków. 
Wszystkie te zagadnienia przyświecają obecnie jak nigdy 
przedtem, a zostały wywiedzione przez naszego wielkiego 
Mistrza, który sprawuje służbę, udzielając „pokarmu na 
czas słuszny” z „rzeczy starych i nowych” [Mat. 13:52].

Weźmy doktrynę chrztu, która była głoszona przez te 
wszystkie przeszłe wieki. Obecnie dowiadujemy się tego, 
czego nie wiedzieliśmy, a co zapełniłoby tomy. Gdy zro-
zumiemy zagadnienie chrztu, jest on wtedy piękny, wspa-
niały. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że zawiera on w sobie 
tyle znaczenia. Powód do wzrostu tej znajomości jest taki, 
że żyjemy w błogosławionym czasie wspomnianym przez 
proroka Daniela: „Błogosławiony kto doczeka, a dojdzie 
do tysiąca trzech set trzydziestu pięciu dni” – inaczej 
mówiąc, jak powiedziano wyżej, błogosławieni ci, którzy 
żyją po wypełnieniu się 1335 dni. My żyjemy w czasie, 
podczas którego Bóg wlewa w nasze serca i umysły tę 
całą radość, pokój i błogosławieństwo wspomniane przez 
proroka, lecz to nie zdarzyło się w jednej godzinie, w jed-
nym tygodniu lub roku. To było stopniowe rozwijanie 
Boskiej Prawdy. Ścieżka sprawiedliwych świeci coraz 
jaśniej i jaśniej.

„roztroPni jaK węże – niewinni jaK gołęBice”

Wszyscy zgodzimy się, że koniec tych różnych pro-
roczych okresów w przeszłości nie oznaczał oczywiście 
nagłego wybuchu nowych rzeczy, lecz przeciwnie, nowe 
warunki nastawały stopniowo. Obecnie jednak zdaje 
się, że odnośnie czasu, w którym żyjemy, zachodzi mała 
różnica. Mówiąc bowiem o tym czasie wielkiego ucisku 
przychodzącego na świat i zmianach, jakie mogą mieć 
miejsce w teraźniejszym świecie, Pan stwierdza, że 
miało to przyjść nagle. Często używane jest wyrażenie: 
„w jednej godzinie”, które niekoniecznie oznacza literalną 
godzinę, lecz bardzo krótki czas. Użyte też zostało okre-
ślenie „w jednym dniu”, wskazując krótki okres czasu. 
Pan mówi, że „uczyni sprawę krótką na ziemi”. My w to 
wierzymy. Pamiętamy również, że Mistrz powiedział: 
„Gdyby nie były skrócone owe dni, nie byłoby zbawione 
żadne ciało; ale dla wybranych będą skrócone owe dni”.

Co miał na myśli? Wierzymy, że ten duch szaleństwa, 
który się obecnie objawia w starym świecie, rozszerzy 
się, a narodowy gniew, nienawiść, złość jednego narodu 
przeciwko drugiemu rozprzestrzeni się i na jednostki. 
Uważamy więc za mądrą rzecz, że prasa publiczna i różni 
urzędnicy tego kraju starają się zapoznać wszystkich 
z faktem, iż jesteśmy ludem mieszanym i posiadamy 
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naturalne uczucia względem krewnych znajdujących 
się za morzema, a jakakolwiek działalność mająca na 
celu obronę jakiegoś jednego narodu biorącego udział 
w wojnie może spowodować złość i nienawiść, które 
zmierzać będą do stanu przepowiedzianego w Biblii, gdy 
ręka każdego człowieka będzie przeciwko jego bliźniemu 
i bratu [Zach. 14:13]. Uważamy za rzecz bardzo mądrą 
ze strony urzędników rządowych, że bronią stanowiska, 
by nie stanąć po żadnej ze stron w obecnej wojnie, gdyż 
ożywiłoby to ducha anarchii, a uważamy, że jeśli cho-
dzi o ludzi usposobionych religijnie, powinni uczynić 
wszystko, co w ich mocy, aby zapobiegać szerzeniu się 
ducha anarchii, mimo że na pewno ona nadejdzie. Tym 
sposobem będziemy spełniać nasz obowiązek, nawet 
jeśli nasze wysiłki sprowadzenia pokoju na świat będą 
całkowicie nieskuteczne. Powinniśmy zawsze mieć na 
pamięci to, że jesteśmy przedstawicielami Pana Spra-
wiedliwości i wielkiego Króla Pokoju, który ostatecznie 
zajmie stolicę władzy.

oDnośnie wyBawienia Kościoła

Czego możemy się spodziewać w związku z tą wielką 
zmianą, jaka nadejdzie w następnym roku? Nam wydaje 
się to możliwe, by w ciągu jednego roku dokonać całej 
tej wielkiej zmiany, jakiej się spodziewamy. Być może 
jednak tak się nie stanie. Musimy poczekać i się przeko-
nać. Jedynie sugerujemy taką możliwość, że wszystkie te 
wielkie rzeczy nastąpią w jednym roku. Byłoby to bardzo 
nagłe, jak ból przychodzący na niewiastę brzemienną – 
bez ostrzeżenia. Ta wojna nastała bez ostrzeżenia i bardzo 
szybko narody wciągały się w walkę jedne przeciwko 
drugim – bo nastał czas.

Ponieważ te wszystkie rzeczy były przedtem mniej lub 
bardziej powstrzymywane, teraz Pan puszcza je powoli. 
Będzie On uwalniał coraz więcej i więcej, dopóki nie 
nastąpi wielka anarchia, która zniszczyłaby naszą całą 
ludzką rasę, gdyby nie została ukrócona. W międzyczasie 
klasa Kościoła zostanie uwielbiona, a nasz wielki Król 
obejmie swą potężną władzę i wraz z wybranymi, z Ciałem 
Chrystusowym, z Kościołem, sprowadzi pokój i błogosła-
wieństwo dla rodzaju ludzkiego, jak tylko świat przejdzie 
przez ogień anarchii, a obecny porządek rzeczy zostanie 
rozwiązany w tej wielkiej gorączce – lecz ani chwilę 
wcześniej. Wówczas wybrani Boży będą się modlić, aby 
świat nie został zatracony, aby rodzaj ludzki sam siebie 
nie zniszczył, a wtedy nastanie początek błogosławieństw, 
które mają spłynąć na wszystkich ludzi przez Chrystusa, 
przez zasługę Jego ofiary, przez „kanał” uwielbionego 
Chrystusa – Jezusa i Jego współdziedziców w Królestwie.

Gdy przypatrujemy się tym rzeczom, silnie odczuwamy, 
że mamy wszelkie powody, aby zrobić wszystko co w na-
szej mocy w celu przygotowania się do tego chwalebnego 
dzieła. Pamiętamy także, co nasz drogi Odkupiciel kazał 
nam czynić: „Gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie 
w górę i podnoście głowy wasze, gdyż się przybliża wyba-
wienie wasze”. Kiedy ono miało nastąpić, tego Pan akurat 
nie powiedział. Dlatego i my nie próbujmy tego mówić.

Jednak nasza przemiana nie może być daleka, doradza-
my więc, aby lud Pana żył dzień po dniu, jakby każdy 
dzień miał być ostatni z tej strony zasłony i jakby dzisiej-

sza noc lub jutro miały nas wprowadzić w te chwalebne 
rzeczy poza zasłoną. Życie w ten sposób będzie dla nas 
dobrym doświadczeniem, sprowadzającym błogosławień-
stwa i dojrzewanie charakteru. Cóż za błogosławiony 
sposób życia! Codziennie spodziewać się, że ujrzymy 
Pana i będziemy mieć udział w Jego cudownym dziele! 
Dlatego też rzeczy związane z obecnym czasem wydają 
nam się coraz mniej ważne, przez co mają o nas złą opinię 
ci, którzy żyją tylko po to, by skorzystać z obecnego życia 
najbardziej jak się da.

„Pijcie z niego wSzyScy”

Co mogą uczynić naszym śmiertelnym ciałom? Nikt 
nie jest w stanie skrzywdzić nas jako Nowych Stworzeń. 
Oczekujemy naszej przemiany, która dla jednych przyj-
dzie w taki sposób, dla drugich zaś w inny. Chwalcie 
Boga! Niech się dzieje Jego wola! Mistrz nasz przy końcu 
swych doświadczeń otrzymał kielich, który był szczegól-
nie gorzki – Jego cierpienia jako złoczyńcy i bluźniercy 
były bardzo srogie. Według prawa żydowskiego bluźnie-
nie imieniu Bożemu było karane haniebną śmiercią. To nie 
Jezus był bluźniercą, lecz nauczeni w Piśmie i faryzeusze. 
A musiał umrzeć jako bluźnierca, podczas gdy ci, co 
rzeczywiście bluźnili, wydali Go na śmierć!

Nie powinniśmy się dziwić, jeśli w Boskim zarządzeniu 
miałby się znaleźć podobnie gorzki kielich dla członków 
stóp Ciała Chrystusowego. Dlaczego mielibyśmy tak 
myśleć? Z różnych powodów. Otrzymaliśmy tyle przy-
wilejów od Boga, iż wydaje się, że zasłużyliśmy, aby 
mieć sroższe doświadczenia i bardziej gorzki kielich, 
aniżeli mieli inni. Co więcej, z Pisma Świętego można 
wywnioskować, że tak będzie.

Eliasz był obrazem na Kościół i pamiętamy, że opusz-
czając świat, odjechał na ognistym wozie. Wierzymy, że 
symbolicznie przedstawia to czas ucisku Kościoła, gdy 
nastąpi chwila naszego odejścia. Jan Chrzciciel również 
był po części obrazem Eliasza, a po części wypełnieniem. 
Doświadczenia Jana były bardzo gorzkie. Został on uwię-
ziony na pewien okres i nie mógł głosić poselstwa. Nie-
wątpliwie podczas swego uwięzienia pragnął wiedzieć, 
czy nie pomylił się w swych chwalebnych oczekiwaniach 
względem Mesjasza. Wówczas nagle został wydany wy-
rok o ścięciu Jana. Herodiada i Salomea usilnie starały się 
go pozbyć, lecz nie król Herod. Pamiętamy, że w naszym 
tłumaczeniu król przedstawia władzę cywilną. Herodiada 
przedstawia Kościół rzymsko-katolicki, a Salomea, córka 
– zjednoczone protestanckie kościoły. Są one powiązane 
z władzami cywilnymi, szczególnie z „matką”. Pamięta-
my także, że Salomea tańczyła przed królem, który był tak 
z niej zadowolony, iż powiedział jej, że może otrzymać, 
czego tylko sobie życzy, nawet połowę królestwa. Nara-
dziwszy się, kobiety zdecydowały, że najlepszą rzeczą 
byłaby śmierć Jana Chrzciciela.

Tak też było w przypadku Mistrza. Religijni przywód-
cy zadecydowali, iż najlepiej by było, gdyby On zginął. 
Pamiętamy, że ostatni arcykapłan narodu żydowskie-
go – Kajfasz, prorokował odnośnie Jezusa, że bardziej 
pożyteczną rzeczą byłoby, żeby jeden człowiek umarł 
za lud, aniżeli miałby zginąć cały naród. Tak się rzecz 
miała w sprawie Jana. Herodiada i Salomea doszły do 
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wniosku, że Jan Chrzciciel powinien umrzeć, dzięki 
czemu położą kres jego nieustannemu przypominaniu 
o ich złym sposobie życia.

Nie wiadomo jeszcze, czy to będzie częścią pozaobrazu, 
czy nie. Wcale nie zdziwilibyśmy się, gdyby tak się stało. 
Nie mówimy tego ze stanowczością, lecz życzymy sobie 
być „mądrymi jak węże”. Nie dziwmy się zatem niczemu, 
co Pan może na nas dopuścić. Pamiętajmy, że naszemu 
Mistrzowi został nalany gorzki kielich cierpienia w Jego 
ostatnich godzinach oraz że Ojciec nie starał się, aby go 
usunąć. Jezus przyjął go z cichością, mówiąc: „Izali nie 
mam pić kielicha, który dał mi Ojciec?”. Tak więc i my 
powinniśmy być dobrze przygotowani na wszelki kielich 
gorzkich doświadczeń i hańby, jaki Pan może dla nas 
mieć. Równocześnie powinniśmy pamiętać tę odświeża-
jącą myśl, wynikającą z obietnic Pisma Świętego, że Pan 
nie dozwoli, żebyśmy byli doświadczani albo próbowani 
ponad to, co możemy znieść, a z pokuszeniem da i wyj-
ście. Kolejnym zapewnieniem są słowa z Rzym. 8:29: 
„A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy 
dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według 
postanowienia Bożego powołani są”.

Słowa zachęty

Czy usłyszeliśmy wezwanie, żeby stać się Oblubienicą, 
Małżonką Baranka, by wyjść ze świata, by umrzeć dla 
świata oraz by Jemu oddać swoją wolę i ofiarować swoje 
ziemskie skarby? Czy staliśmy się naśladowcami Jezusa? 
„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego 
siebie [niech odda swoją własną wolę] i weźmie krzyż 
swój, i niech idzie za mną” [Mat. 16:24]. Czy idziemy 
za Mistrzem i czy nadal chcemy za Nim iść? W swoich 
sercach powinniśmy odpowiedzieć: Tak.

Mistrz rzekł, że w odrodzeniu ci, którzy Go naśladowali, 
dostaną takie chwalebne ciało, jak ma On. „Będziemy 
do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” 
[1 Jana 3:2] – będziemy dzielić Jego chwałę. Oby stało 
się to udziałem nas wszystkich! Cieszmy się z tych 

wspaniałych rzeczy, jakie nasz Bóg przygotował dla tych, 
którzy są Jego Kościołem – najpierw dla owej wspaniałej 
Głowy Kościoła, naszego Pana Jezusa, a później dla nas, 
Jego pokornych naśladowców, którzy starają się być 
współdziedzicami z Nim w Jego królestwie.

Pamiętajmy, że nie tylko sama wiedza uświęca. 
Poznanie jest wartościowe w duchowym poświęceniu 
jedynie wtedy, gdy przystajemy na warunki ofiarowania 
własnej woli naszego ciała i przejawiamy coraz mocniej 
ducha Pańskiego, o czym mówi nam św. Piotr. Nawołuje, 
abyśmy odłożyli takie rzeczy jak: złość, nienawiść, 
gniew, kłótnię itd., a przyodziali takie cnoty jak: 
radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę, 
uprzejmość, braterską przyjaźń i miłość. Apostoł Piotr 
stwierdza: „Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie 
będzie, nie próżnymi ani niepożytecznymi wystawi was 
w znajomości Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 
1:5-11). Niech naszą ambicją i celem będzie posiadanie 
udziału w tym Królestwie!

„Kto Się oStoi?”

Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie próby. Apo-
stołowie mieli podobną próbę w okresie między Pańską 
śmiercią a Pięćdziesiątnicą. Nasz Pan ukazał się swoim 
uczniom kilka razy po zmartwychwstaniu, a potem nie 
widzieli Go przez wiele dni. Wówczas zniechęcili się 
i mówili: „Nie opłaci się czekać”. „Ja idę łowić ryby” – 
mówił jeden. Dwaj inni odpowiedzieli mu: „Pójdziemy 
z tobą”. Już mieli zabrać się do rybołówstwa i porzucić 
pracę łowienia ludzi. Był to czas próby dla uczniów 
i obecnie również jest taki czas. Jeśli jest jakaś przyczyna, 
która miałaby odciągnąć kogoś od Pana i Jego Prawdy 
oraz spowodować, że położy on kres swemu ofiarowaniu 
dla sprawy Pańskiej, to znaczy, że w jego sercu nie tylko 
miłość dla Boga zrodziła zainteresowanie, ale coś jesz-
cze, prawdopodobnie nadzieja, że czas będzie krótki i że 
poświęcenie było tylko na określony czas. Jeśli tak jest, 
to teraz jest dobry moment, aby to sprawdzić.

Bardzo prawdopodobne, że jest tak 
jak wtedy, gdy Jezus powiedział do 
swoich uczniów przy pewnej okazji: 
„Czy może i wy chcecie odejść?”. 
Oni odpowiedzieli: „Panie! Do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa żywota 
wiecznego”. Gdybyśmy udali się do 
innego stołu niż Pański, głodowaliby-
śmy. Pozostańmy przy stole Pańskim. 
Nie wiemy, dokąd mielibyśmy pójść. 
On karmił nas poselstwem Prawdy 
i życia i wierzymy, że postawi na stole 
wszystko, co jest potrzebne dla tych, 
którzy łakną i pragną Prawdy, oraz 
że będzie nam dana każda prawda na 
każdy niezbędny dla nas temat, jaki 
upodoba się Panu nam objawić. On 
bowiem obiecał: „Albowiem nasyceni 
będą”.

The Watch Tower, 1 listopada 1914 
Strażnica 11/1914; R-5563I wojna światowa, niemiecki żołnierz na froncie zachodnim
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Łapanie ryb ewangeliczną siecią
„I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” – Mat. 4:19 BT.

Przypowieści naszego Pana, przenośnie i inne „niejasne 
wypowiedzi”, takie jak ta, zwykle oparte były na wyda-
rzeniach związanych z Jego misją. Pamiętamy kontekst 
tej wypowiedzi – Jezus nauczał najpierw nad Morzem 
Galilejskim i wsiadł do łodzi z powodu tłumu ludzi (Łuk. 
5:1-11). Była to łódź używana do połowu ryb, którym 
się trudnili Piotr, Jakub i Jan. Po swoim kazaniu Jezus 
zaprosił tych mężów, by stali się Jego uczniami, mówiąc: 
„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Wyrażenie „rybakami ludzi” ukazuje wiele cech ilu-
strujących dzieło Wieku Ewangelii. Łowiąc ryby, ćwiczy 
się ostrożność, niezwykle konieczną do odniesienia suk-
cesu. Wprawny rybak rozważa, jakiego rodzaju haczyka 
użyć oraz jaką przynętę na nim umieścić. Następnie 
samodzielnie łowi rybę. Podobnie w Wieku Ewangelii, 
znaczna część dzieła to praca indywidualna, przeprowa-
dzana poprzez rozmowy z ludźmi; ci, którzy się w nią 
angażują, powinni szukać mądrości z góry pochodzącej, 
by poselstwo przedstawiać w formie, która będzie najbar-
dziej pomocna dla ludzi – tak by mogli być uchwyceni 
przez Ewangelię.

By przedstawić dzieło Wieku Ewangelii, Pan posłużył 
się obrazem sieci. Przez ostatnie osiemnaście stuleci 
sieć Ewangelii przechodziła przez świat. Nie złapała 
wszystkich ryb, ponieważ zapuszczona została jedynie 
w pewnych częściach ziemi, które Bóg wybrał, by oka-
zać im szczególną łaskę. Tak wypełnił On sieć i mówi, 
że na koniec tego Wieku nastąpi sortowanie tych ryb 
– odrzucanie części z powrotem do morza jako niewar-
tościowych oraz zatrzymywanie pozostałych. Przez cały 
ten Wiek Ewangelia przyciągała niekiedy ludzi, którzy 
nie byli odpowiedni do Bożego dzieła; nie byli ludźmi, 
których Bóg chciał wybrać. Dlatego Bóg nie objaśnił im 
wszystkiego tak, aby zostali, ale raczej zakrył przed nimi 
pewne sprawy, by odrzucili Prawdę i odwrócili się od niej.

natura Dzieła żniwa

Jednak poza przypowieścią o sieci, która ukazuje lud 
Pański jako rybaków ludzi i która pod pewnymi wzglę-
dami zdaje się mieć zastosowanie jedynie do końcówki 
Wieku Ewangelii, jest też inne zalecenie. Brzmi ono: 
„Duch Panującego Pana jest nade mną; przeto mię poma-
zał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mię, 
abym zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca, 
abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom 
otworzenie ciemnicy; abym ogłosił miłościwy rok Pański 
i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich 
płaczących; abym sprawił radość płaczącym w Syonie, 
a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto 
smutku, odzienie chwały miasto ducha ściśnionego; 
i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem 
Pańskim, abym był uwielbiony” – Izaj. 61:1-3.

Czytamy, że gdy Jezus przemawiał do ludzi, czynił pew-
ne wzmianki i podawał przypowieści, których nie mogli 
oni zrozumieć. Na przykład powiedział, że jeżeli nie będą 
jedli ciała i pili krwi Syna Człowieczego, nie będą mieli 

żywota w sobie. Pytali: Któż to może zrozumieć? Któż 
może przyjąć taką naukę? Więc odeszli i nie chodzili już 
z Nim – wydostali się z sieci. Przez cały ten Wiek Pan 
gromadzi ryby. Lecz wielkie dzieło selekcjonowania 
ma się odbyć na końcu tego Wieku. W pewnym stopniu 
podczas tego Wieku tysiące ludzi zostało złapanych 
w ewangeliczną sieć i w mniejszym lub większym stopniu 
znalazło się pod wpływem Prawdy. A jednak nie są oni 
odpowiedni do Królestwa. Nie jest to nieuprzejmością ze 
strony Pana, że po prostu usuwa ich z miejsca, które nie 
jest dla nich odpowiednie.

Nie możemy uważać, że to porównanie w idealny 
sposób przedstawia całą sprawę – jednak jest ono bardzo 
obrazowe i użyteczne w tym przypadku. Tak naprawdę 
nie łapiemy ludzi w taki sposób, jak rybacy łowią ryby. 
Rybacy mniej lub bardziej krzywdzą ryby, wyciągając je 
z wody czy to za pomocą haczyka i linki, czy za pomocą 
sieci, a dla ryb wyciągnięcie przez sieć nie jest żadnym 
zaszczytem. Nasz Pan użył tej ilustracji wyłącznie po to, 
by pokazać, jak miało wyglądać ewangeliczne łowienie. 
Jego naśladowcy mieli łowić ludzi do Królestwa – nie 
krzywdząc ich, ale czyniąc to dla ich dobra. Ci, którzy 
łowią ryby, wypracowują w sobie ogromną ostrożność. 
Podczas łowienia ryb zwykle się chowają, aby ryby nie 
widziały ich, ale przynętę. Zatem w przyciąganiu ludzi 
do Prawdy powinniśmy schować siebie, a rzucić jako 
„przynętę” taką cechę Bożego Słowa, która najlepiej 
przemówi do danej osoby.

 Wracając do obecnych czasów – może pojawić się 
następujące pytanie: Czy poselstwo Ewangelii wciąż ma 
być rozsyłane, czy też wszystkie ryby zostały już złapa-
ne, sieć wyciągnięta na brzeg i nikt więcej nie zostanie 
przyjęty? Odpowiadamy, że my tak tego nie rozumiemy. 
Wierzymy, że jesteśmy przy końcu Żniwa tego Wieku, 
że jeżeli jeszcze niezupełnie na końcu, to musi on być 
bardzo blisko. 

naSze obecne StanowiSko

Patrząc na Żniwo Wieku Żydowskiego, widzimy, że 
w pewnym znaczeniu tego słowa trwało ono 40 lat; jed-
nak początek tego czterdziestoletniego okresu nie był 
dokładnie określony, podobnie też jego koniec rozciągał 
się w czasie przez około sześć miesięcy. Pamiętamy, 
że na początku misji nasz Pan był przez czterdzieści 
dni kuszony, a następnie przyszedł czas na zebranie 
Jego uczniów. Przez pierwszy rok nie dokonało się nic 
znaczącego. Jeżeli uznamy Jego doświadczenia za ob-
razowe, możemy uważać, że wczesna część Żniwa nie 
była wyraźnie zaznaczona. Żniwo zdawało się nasilać 
wraz z upływem czasu i nie osiągnęło swego punktu 
kulminacyjnego przed zniszczeniem Jerozolimy. Z tego 
też powodu zastanawiamy się, czy nie ma przed nami 
jeszcze sześciu miesięcy Żniwa. 

Pan wyraźnie uznał, że lepiej będzie dla nas chodzić 
wiarą, a nie widzeniem i że powinniśmy przejść przez 
doświadczenia, jakie nas spotykają. Doświadczenia te są 
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wspaniałe. Otrzymujemy rzeczy tak dobre, tak pokrze-
piające, że jeżeli będzie tak przez kolejne sześć miesięcy, 
czy nawet sześć lat, to będziemy bardzo wdzięczni, że 
Pan dał nam tę dłuższą sposobność doświadczania Jego 
dobroci. Z drugiej strony może być tak, że dzieło zbierania 
„pszenicy” zostało już w pełni dokonane, a dzieło obecne-
go czasu jest dla klasy Wielkiego Grona oraz dla świata.

Więc chociaż nie wiem wcale, 
co w drodze czeka mię,
z ufnością Pańską chwalę moc, 
z Nim zawsze zostać chcę. 
Nie traćmy więc na próżno łez,
bo próby bliski kres. [PBT 110,4]

Zakończenie Wieku Ewangelii jest bliskie. Spodziewa-
my się wspaniałych, chwalebnych rzeczy. Szczególnie 
oczekujemy teraz zakończenia panowania pogan. Zbliża 
się rozpad narodów i poprzedzi on ustanowienie Króle-
stwa Mesjasza. 

Pan nie wskazał wyraźnie, w jakim czasie lud Pański zo-
stanie zabrany poza zasłonę. Lecz mamy zapewnienie, że 
gdy On się ukaże, będzie objawiony – gdy nastanie Jego 
epifania – będziemy z Nim, będziemy do Niego podobni 

i ujrzymy Go takim, jakim jest [1 Jana 3:2]. Pan nie roz-
pocznie swego wielkiego dzieła ustanawiania Królestwa, 
dopóki nie będzie z Nim Kościoła. Może być tak, że nie 
rozumiemy w pełni, co to oznacza. Być może będziemy 
z naszym Panem na służbie po tej stronie zasłony przez 
jakiś czas. Nie tego się spodziewaliśmy, lecz chcemy, by 
działa się jedynie Pańska wola, jakakolwiek ona będzie, 
i oczekujemy na oznaki Jego opatrzności.

Ja nie wiem, co mnie czeka, 
Pan przyszłość oczom skrył,
by każdy czyn i każdy krok 
tu dla mnie próbą był. 
Więc każdą chwilę życia tu
ja pragnę służyć Mu. 

Nie dla mnie ziemskie cele 
ni ziemskiej sławy czyn,
bo chwały wyżej wiele nam 
obiecał Boży Syn.
Więc aby wstąpić w nieba próg, 
mym celem zawsze Bóg. [PBT 110,1-2]

The Watch Tower, 15 października 1914, R-5554

Szczególna jesienna służba
Już ponad 10 mln egzemplarzy czasopisma „Volunteer 

Matter 1914” [Materiały dla wolontariuszy 1914] zostało 
rozdanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, chociaż 
do niektórych miejsc jeszcze ono nie dotarło. Wciąż po-
siadamy duży ich zapas u siebie, jednak gwałtownie się 
on zmniejsza. Kolejne zamówienia należy do nas szybko 
przysyłać. 

Jako uzupełnienie regularnego wydania na rok 1914 
(„Koniec świata”), właśnie wydrukowaliśmy kolejną par-

tię miesięcznika „The Bible Students Monthly” (rocznik 
VI, nr 5), którego tematem jest „Utrapienie narodów” oraz 
„Przyczyna gniewu Bożego” – proroczy aspekt obecnej 
wojny europejskiej i jej związek z czasem wielkiego 
ucisku. Zalecamy rozprowadzanie tego nowego numeru 
tam, gdzie wyczerpał się już nakład „Końca świata”. 

Jak do tej pory Towarzystwo z radością dostarcza tę lite-
raturę za darmo, opłacając przesyłki z góry. Zamawiajcie 
niezwłocznie wszystko, co tylko możecie z rozsądkiem 

wykorzystać, podając dokładnie 
obszar, na jakim chcecie słu-
żyć, oraz informacje dotyczące 
zaludnienia danego rejonu. 
Zaznaczcie również, czy jest 
tam jakaś duża część populacji 
mówiącej w innym języku niż 
angielski. Będziemy mieli to 
nowe wydanie „Volunteer Mat-
ter” po niemiecku i w innych 
językach nieco później.

Teraz jest sprzyjający czas, 
kiedy oczy i uszy rzeszy ludzi 
są otwarte. Pracujmy, „dopóki 
jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy 
nikt nie będzie mógł działać”. 
„Żniwiarz otrzymuje zapłatę 
i zbiera plon na życie wieczne, 
tak iż siewca cieszy się razem 
ze żniwiarzem” (Jan 9:4, 4:36).

The Watch Tower,  
15 października 1914, R-5559
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Nasza podróż konwencyjna
Błogosławieństwa naszego Niebiańskiego Ojca spłynę-

ły na nas obficie podczas naszej podróży konwencyjnej 
po Zachodzie. Wszędzie największe zainteresowanie 
wzbudzał temat europejskiej pożogi. Wielu jest przeko-
nanych, że koniec Wieku Ewangelii jest bliski i wszędzie 
domownicy wiary podnoszą swe głowy oraz radują się, 
że ich wybawienie się zbliża, jak zapowiedział nasz Pan 
w swoim wspaniałym proroctwie zapisanym w Ewangelii 
Mateusza, 24 rozdział, i analogicznych wersetach.

Wydawca i jego stenografowie opuścili Brooklyn 
23 sierpnia i przybyli do Chicago następnego dnia, w sam 
raz na inaugurację sali I. B. S. A. Temple. Budynek ten 
został wynajęty przez przyjaciół z Chicago na użytek 
miejscowego zboru oraz na „Fotodramę stworzenia” 
i jest dobrze przygotowany do tego celu ze względu na 
umiejscowienie w centrum. Pojawiło się 1250 zaintere-
sowanych. Skupienie było wspaniałe.

Z Chicago grupa pośpieszyła na zachód i dotarła do 
Spokane, w stanie Waszyngton, 27 sierpnia. Tutaj przema-
wialiśmy do około dwustu głęboko zainteresowanych Ba-
daczy Pisma Świętego. Następnie, 28 sierpnia, udaliśmy 
się do Everett, gdzie zorganizowano zebranie publiczne. 
Zgromadziło się tam około 600 osób, które z największą 
uwagą przysłuchiwały się wykładowi. W Bellingham, 
29 sierpnia, 1400 osób przybyło na publiczne zebranie. 

Z Bellingham nasza mała grupa udała się do Vancouver, 
w prowincji Kolumbia Brytyjska, gdzie została powitana 
przez 700 osób, które wielką uwagą wysłuchały wykładu. 
30 sierpnia przeznaczono na Seattle, w stanie Waszyng-
ton, gdzie 2600 osób usłyszało wykład. Tutaj, podobnie 
jak i we wszystkich innych miejscach, przyjaciele byli 
bardzo gorliwi. Następnie pośpieszyliśmy do Tacoma, 
31 sierpnia, gdzie przybyło 1500 osób.

Naszym kolejnym przystankiem było Santa Cruz w Ka-
lifornii. Tutaj odbyła się interesująca i budująca, ośmio-
dniowa konwencja Badaczy Pisma Świętego. Audytorium 
oszacowano na 750 osób, głównie znad Pacyfiku. Grupa 
pozostała na konwencji przez około cztery dni, 2-4 wrze-
śnia. „Fotodrama” była pokazywana przez cztery wieczory 
i bardzo spodobała się wielu mieszkańcom.

10 września poświęcony był na jednodniową konwencję 
w San Diego. Podczas 
publicznego zebra-
nia pojawiło się 1200 
osób, a wiele musiało 
odejść z braku miej-
sca i dla nich zorga-
nizowano oddzielne 
zebranie. 11 wrze-
śnia grupa spędziła 
w Los Angeles, gdzie 
frekwencja wynio-
sła 3500 osób. 13 
września w Salt Lake 
City obecnych było 
3200 osób. Później, 
15 września, udali-
śmy się do Denver, 

gdzie 600 przyjaciół wysłuchało wykładu. Z kolei w Colo-
rado Springs, 16 września, frekwencja wyniosła 800 osób.

Następnie grupa udała się na południe do Fort Worth 
w Teksasie, gdzie trwała trzydniowa konwencja, na której 
obecnych było 450 Badaczy Pisma Świętego. Chociaż 
konwencja nie była liczna, jednak okazała się niezwykle 
interesująca. Następnie przyszedł czas na San Antonio, 
19 września, gdzie 2100 osób w głębokim skupieniu 
wysłuchało tematu na czasie. W Houston, 20 września, 
2400 osób zgromadziło się, by wysłuchać przemówienia 
i niemalże tyle samo musiało zawrócić z powodu braku 
miejsc. 21 września w Beaumont w Teksasie 900 osób 
słuchało z głębokim uznaniem. 

Kontynuując naszą podróż, 22 września dotarliśmy 
do Nowego Orleanu, gdzie wysłuchało nas 1000 osób. 
W Birmingham, w stanie Alabama, 24 września, obecnych 
było 1500 słuchaczy. Stamtąd udaliśmy się do Atlanty 
w Georgii, gdzie trafiliśmy na czterodniową konwencję, 
na której frekwencja wyniosła około 450 osób z delegata-
mi z wielu stanów. Po opuszczeniu przyjaciół w Atlancie 
udaliśmy się pospiesznie na konwencję do Saratogi.

Konwencja w Saratodze, mimo że niezbyt duża, 
była niezwykle interesującym zgromadzeniem. Sama 
konwencja liczyła około 950 uczestników. Niektóre 
zebrania cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. 
Godną odnotowania rzeczą na tej konwencji, podobnie 
jak na wszystkich pozostałych, był łagodny i cichy duch 
zgromadzonych. Chociaż wszyscy wznosili swe głowy, 
ciesząc się, że nasze wybawienie jest tuż tuż i szybko 
się zbliża, jednak nie było ducha podniecenia. Wszyscy 
najprawdopodobniej zdawali sobie sprawę z tego, że 
otrzymaliśmy od Pana błogosławione obietnice i światło 
znacznie przewyższające nasze próby i trudności. Wszy-
scy byli przekonani, że cały świat nie może równać się 
ze światłem, pokojem i nadzieją, które są w nas – nie 
wspominając o chwalebnych rzeczach, których się wkrót-
ce spodziewamy. Z całą pewnością wolimy Boży czas 
oraz Boży plan ponad wszystko inne. I jeżeli On będzie 
miał nas w swej łasce dalej, jak miał do tej pory, możemy 
radować się z doświadczeń, które przychodzą dzień po 
dniu, a skończą się, kiedy mają się skończyć.

Reklama pokazu „Fotodramy”, USA 1914 r.
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Umyślne grzechy
Można byłoby zapytać: A co, jeśli w interesach czy 

innych sprawach człowiek powie coś, o czym wie, że nie 
jest prawdą, i nie będzie to z powodu grzechu Adamo-
wego itp., ale umyślnie i samowolnie, aby coś fałszywie 
przedstawić – czy taki grzech jest niewybaczalny?

Odpowiadamy – Nie. W naszym zrozumieniu taki 
grzech nie jest przykrywany przez okup. Ale wątpimy, 
czy takie grzechy są często popełniane, jeśli w ogóle. 
Zazwyczaj dzieje się to w zażartej dyskusji czy w obawie 
o dobicie targu, kiedy na ten jeden moment zdeprawowa-
ne składniki naszego jestestwa, jakby podczas sztormu, 
zmiatają te lepsze cechy naszego charakteru, które w upa-
dłej naturze są słabsze. 

Zauważmy sensowność takiej sytuacji. Jeśli człowiek 
zgrzeszyłby umyślnie i z premedytacją i w ten sposób 
zarobił pięć dolarów, a następnie zwróciłby się do Boga 
o przebaczenie i odpuszczenie swojego grzechu dzięki 
ofierze Chrystusowej i jeśli miałoby mu to zostać w taki 
sposób odpuszczone, a on nadal postępowałby tak samo, 
to byłoby to czynienie z Boga i z Jezusa współsprawców 
i uczestników jego złych uczynków – byłby to ewidentny 
absurd.

Z drugiej strony, żaden mężczyzna i żadna kobieta nie 
mogą umyślnie grzeszyć, gdy są pod wpływem ducha 
Chrystusowego. Jeśli takim przydarzyłby się upadek 
[Gal. 6:1], byłoby to oczywistym skutkiem słabości ciała. 
Gdyby tacy ludzie dostrzegli błąd w swoim postępowaniu, 
to nie zwracaliby się o odpuszczenie grzechów przez 
drogocenną, oczyszczającą krew Chrystusa, ale poprzez 
praktykowanie prawdziwej pokuty wyznaliby i naprawili 
swój błąd odpowiednio do ich możliwości. Złe postępo-
wanie w takich okolicznościach byłoby zbyt kosztowne, 
aby można mu było świadomie pobłażać.

Zion’s Watch Tower, luty 1885, R-725

Podczas naszej podróży nieustannie zachęcaliśmy dro-
gich domowników wiary, by oczekiwali Bożego czasu, 
który będzie wypełnieniem naszych nadziei, woląc go 
niż nasz własny, jeżeli okaże się inny. Chociaż wszędzie 
zauważaliśmy cierpliwe oczekiwanie, to jednak z drugiej 
strony, ubolewaliśmy nad zbytnią pewnością niektórych 
osób co do dokładności czasu uwielbienia Kościoła. 
Usiłowaliśmy rozróżnić naszą nadzieję od czasu jej 
wypełnienia i nalegaliśmy, by nikt nie odrzucał ufności, 
która ma wielką zapłatę [Hebr. 10:35]. Jednakże obecna 
wielka wojna z całą pewnością umacnia naszą pewność 
co do każdego zarysu Bożego programu.

The Watch Tower, 1 października 1914, R-5553

Plakat rekrutacyjny, USA, I wojna światowa

Interesujący list
Stale roSnące zaintereSowanie i uznanie

Drogi Bracie!
Pozdrowienia w imię Pana i niech łaska, pokój i miło-

sierdzie Boga, naszego Ojca, oraz Pana Jezusa Chrystusa 
pomnażają się nad Tobą!

Będąc od dwunastu lat stałym czytelnikiem czasopisma 
„The Watch Tower”, z wciąż rosnącym zainteresowaniem 
i uznaniem, nie znajduję słów, by opisać wielkie błogosła-
wieństwa, jakie otrzymałem dzięki naukom zamieszcza-
nym na jego łamach. Cieszę się z tego i jestem szczerze 
wdzięczny. Niemniej jednak z ogromnym ubolewaniem 
obserwowałem przez ten czas, że szczególnie interesujące 
zagadnienia, w które „The Watch Tower” obfituje, nie 
były tematem ogólniejszych dyskusji wśród braterstwa. 
Zauważyłem także, że wielu z drogich przyjaciół – choć 
nie wątpię w ich gorliwość co do „nowego Tower”, które 
jest tak bardzo doceniane – czyta je pośpiesznie i nie 
przyswaja mnóstwa najcenniejszych myśli. Wielu robi tak 
z myślą, by ponownie przeczytać je z uwagą później, ale 
często nie udaje im się to przed pojawieniem się kolejnego 
numeru „The Watch Tower”.

Z zadowoleniem zauważam, że ostatnio w dużej mie-
rze to się zmienia, przynajmniej w jednym przypadku, 
dzięki sugestii Komitetu Starszych i Diakonów z San 
Francisco. Zostało zorganizowane spotkanie w celu 
przedyskutowania tych interesujących kwestii z „The 
Watch Tower” i obecnie są one omawiane podczas ko-
lacji w niedzielne wieczory. Wszystkich prosi się o to, 
by czytali czasopismo w sposób krytyczny, notując 
szczególnie interesujące zagadnienia i podkreślając je. 
Przy stole prowadzący cytuje każdy artykuł oddzielnie, 
a przyjaciele czytają fragmenty, które podkreślili, w ich 
właściwej kolejności, z krótkim komentarzem. Niektó-
re z tych najważniejszych są potem poddawane pod 
dyskusję w zborze. Wierzę, że jest to bardzo pomocne 
i pobudza do krytycznego czytania.

Dziękując Ci jeszcze raz za wydania „The Watch To-
wer” i Twój nieprzerwany trud miłości, pozostaję w mo-
dlitwach o ciągłe błogosławieństwo i kierownictwo na-
szego drogiego Mistrza, do czego przyłącza się siostra A.

Twój brat w Panu,W. E. Abbott, Kalifornia

The Watch Tower, 1 października 1914, R-5554
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Drogi Bracie Russell!
Po długim, lecz niezamierzonym milczeniu, piszę 

do Ciebie znowu, mając nadzieję, że ten list zastanie 
Cię w dobrym zdrowiu, jakim i ja się cieszę, kiedy go 
wysyłam.

Wiele się wydarzyło tutaj od czasu, kiedy ostatni raz 
do Ciebie pisałem. Gazety w Ameryce z pewnością na 
bieżąco Cię o tym informują. Odnosząc się do naszych 
osobistych doświadczeń, mogę Ci powiedzieć, drogi 
Bracie, że Pan cudownie nas zachował; nie potrafimy 
okazać Mu wystarczającej wdzięczności za Jego dobroć 
względem nas.

Nasi drodzy przyjaciele w Muelhausen [obecnie fr. 
Mulhouse] przeżyli ciężkie czasy; miasto i okolice stały 
się dwukrotnie sceną bardzo ostrych walk, w których 
tysiące francuskich i niemieckich żołnierzy straciło 
swoje życie. W przeciągu czterech tygodni Muelhausen 
było dwa razy w rękach Francji i trzy razy w posiadaniu 
Niemiec i nawet dzisiaj walki o Alzację trwają. Po-
nieważ granica pomiędzy Szwajcarią i Niemcami, np. 
pomiędzy Bazyleą a Muelhausen, została zamknięta na 
kilka tygodni, nie docierały do nas od nich żadne wieści. 
Ostatnio, podejmując ryzyko przekroczenia granicy, by 
odwiedzić braci, dowiedziałem się o ich cudownym prze-
trwaniu – ponieważ nikt nie został ranny. Przesyłają Ci 
szczególne pozdrowienia i proszą, abyś wciąż pamiętał 
o nich w modlitwie, by mogli zostać zachowani wiernymi 
aż do końca.

Nasi drodzy przyjaciele w Belgii i Północnej Francji 
z pewnością również wiele wycierpieli. Przykro mi to 
mówić, ale nawiązanie z nimi kontaktu jest całkowicie 
niemożliwe. 

Tutaj w Szwajcarii, a szczególnie w Bazylei, panowało 
ogromne poruszenie; wielu ludzi myślało, że zbliża się 
„koniec świata”. Cała nasza armia została powołana 
i wciąż strzeże granic przed inwazją. Pod względem du-
chowym mieliśmy bardzo dobry okres, ponieważ bardzo 
wiele osób, które wcześniej nie wierzyły naszemu posłan-
nictwu, teraz stoi po naszej stronie. Sale spotkań są zawsze 
przepełnione i musimy szukać większych. Wszystkie 
wykłady publiczne są objęte cenzurą wojskową; ale nie 
jest ona tu tak ostra jak w Niemczech.

Poprzez te wszystkie praktyczne doświadczenia jeste-
śmy bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że koniec 
obecnego porządku rzeczy jest na wyciągnięcie dłoni 
i że Królestwo Mesjańskie wkrótce zostanie ustano-
wione. Jakże wszyscy pragniemy realizacji tej wielkiej 
nadziei i niezbitych oczekiwań! Jakże prawdziwa jest ta 
chronologia i jak precyzyjne jej wypełnienie! Cieszymy 
się, że nigdy nie porzuciliśmy naszych oczekiwań co do 
1914 roku.

Odnośnie „Fotodramy”: Ponieważ przezrocza dotarły 
tak późno, byliśmy jedynie przygotowani do publicznego 
pokazu w Bernie w tym samym dniu, w którym zarządzo-
no mobilizację, co zniweczyło nasze plany. Brat Krull bez 
wątpienia zda Ci ustną relację z naszych doświadczeń.

Przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia wydawało się, 
że wszystko stanęło na głowie; ale kiedy ludzie nieco się 

uspokoili, skorzystaliśmy z tego i rozpoczęliśmy pokaz 
„Fotodramy” – chociaż wciąż z licznymi trudnościami. 
Podczas gdy wszystkie inne pokazy kinematograficzne 
zostały odwołane przez rząd, udało mi się dostać po-
zwolenie na okres dwóch tygodni, lecz wolno nam było 
działać jedynie cztery razy w tygodniu. Mieliśmy wielką, 
wspaniałą salę na terenach wystawowych, za każdym 
razem tak wypełnioną (1400 gości), że pokazy obejrzało 
i skorzystało z nich więcej niż 12 tys. osób.

Jutro zaczynamy znowu w Zurychu (największym 
mieście Szwajcarii). Ponieważ nie mamy nagrań fono-
graficznych, ja muszę czytać teksty.

We Francji nie byliśmy w stanie nic zrobić. Wielu 
z braterstwa zostało powołanych do służby wojskowej, 
a ja mogę otrzymać wezwanie w każdej chwili.

Bank w Bernie, do którego wysyłałeś pieniądze i który 
był – w normalnych warunkach – bezpieczny, zamknął 
swoje drzwi, podobnie jak wszystkie inne banki, zezwa-
lając na wypłacanie jedynie niewielkich sum. Mnie się 
jednak udało i otrzymałem ponad połowę pieniędzy, do-
konując następującej transakcji: ponieważ rząd położył 
rękę na bankach, a bracia potrzebowali żywności, zrobi-
liśmy wielki zapas najbardziej niezbędnych artykułów 
i sprzedawcy, przedstawiając bankowi swoje rachunki, 
otrzymywali za nie zapłatę, gdyż to leżało w interesie 
rządu. Warunki socjalne pogorszą się jeszcze zimą, dla-
tego możemy być zadowoleni, że mamy taką dużą ilość 
ryżu, sucharów, fasoli, mleka skondensowanego itd.

Mam nadzieję, że akceptujesz tę akcję i cieszyłbym 
się, gdybyś mógł doradzić nam inne dobre sposoby 
złagodzenia tego wielkiego ucisku, jaki spadł tak niespo-
dziewanie na Europę. Dużo ludzi jest bez pracy i wielu 
spośród braterstwa w Prawdzie straciło swoje posady. 
Próbowaliśmy zatrudnić niektórych jako kolporterów, 
ale mieszkańcy miast mają mało pieniędzy i nie mogą 
kupować książek. Na wsi ludzie są w lepszym położeniu 
i kolporterzy sprzedają codziennie po kilka książek. W ten 
sposób próbujemy kontynuować pracę Żniwa, dopóki 
nasz Mistrz nie wezwie nas na Żniwo poza zasłoną.

Być może już niedługo nie będziemy w stanie komu-
nikować się z sobą, dlatego korzystam z okazji, by raz 
jeszcze powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kocham, a wraz ze 
mną moja żona i wielu innych drogich przyjaciół, którzy 
wszyscy doceniają miłość i zainteresowanie, jakie nam 
zawsze okazywałeś.

Wkrótce usłyszysz błogosławione słowa: „Dobrze, 
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana”.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla ciebie i Domowni-
ków Wiary w Bethel

 Twój wdzięczny brat w Panu,
 Emil Lanz, Szwajcaria.

The Watch Tower, 15 Listopada 1914, R-5581

Braterstwo w Szwajcarii itd.


