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

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

WEDŁUG NASZEGO WYROZUMIENIA 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 skosztował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie „we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która
oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;
... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc „uczestnikiem boskiej natury”, współdziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;
... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i przygotować się do sprawowania usługi królów i kapłanów w
przyszłym wieku – Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;
... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności, które mają zostać udzielone wszystkim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone w
Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego głosu”
– Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35.
[Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]
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Czasopismo „STRAŻ” 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 publikacji autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia
artykułów z czasopisma WATCH TOWER, ale także okolicznościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych
oraz materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją czasopisma publikowanego od 1915 roku jako polska wersja
WATCH TOWER, do którego prowadzenia upoważniony został jeszcze przez C. T. Russella 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 do samej śmierci w 1930 r.
Powstające od początku na emigracji czasopismo dostarczało aż do 1997 roku duchowego pokarmu w języku polskim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie stuletniej równoległości z czasopismem WATCH TOWER.

W tym numerze: Polecamy szczególnie cykl artykułów na
temat istoty Kościoła. Jest to jedna z fundamentalnych nauk
Biblii. Poza tym w „Widoku z wieży” sprzed 100 lat polecamy artykuł na temat wyborów prezydenckich w USA. Interesujące są także notatki o rozwoju spraw izraelskich w
tamtym czasie. O działalności Badaczy z roku 1908 informuje między innymi sprawozdanie z konwencji w Nowej
Szkocji oraz ciekawa informacja o skonstruowaniu kółek
do walizek, dzięki czemu łatwiej można było transportować
ciężką literaturę rozpowszechnianą przez kolporterów. Artykuł komentujący Psalm 23 jest formą uczestniczenia
WATCH TOWER w lekcjach międzynarodowej szkoły biblijnej, która wszystkim chrześcijanom zalecała miejca z Biblii
do tygodniowych rozważań. We wprowadzającym numerze
zamieszczamy także krótki życiorys Autora wszystkich zamieszczanych w STRAŻY tekstów. Zapraszamy do czytania!

Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym
dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu
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Widok z wieży – wybory prezydenckie w USA
Choć Czasopismo to [Zion’s Watch Tower] nie stara
się śledzić zagadnień politycznych w zwykłym znaczeniu tego słowa, to jednak nie chcielibyśmy pozostawić
całkowicie bez komentarza tak ważnego wydarzenia,
wzbudzającego ogólnoświatowe zainteresowania, jakim
są prezydenckie wybory [w Stanach Zjednoczonych].
Przywódcy obu wiodących partii są ludźmi tak wielkiego charakteru i zdolności, że naszym zdaniem sprawy
publiczne znalazłyby się w dobrych rękach niezależnie
od tego, który z nich wygrałby wybory.
Teraz jednak okazało się, że to Pan Taft zapewnił
sobie zwycięstwo w wyścigu o najwyższy urząd w służbie swego narodu. Można mu więc pogratulować popularności. Oprócz tego zasługuje on na nasze współczucie, gdyż pomimo ogólnej popularności i sukcesów egzekwowanie prawa w ramach wiernej służby prezydenckiej może okazać się bardzo żmudnym zadaniem. Poza
tym, jeśli słuszna okaże się nasza ocena sytuacji, jaka
zapowiada się w okresie jego prezydentury, to spotka
się on ze znacznie poważniejszymi obowiązkami i doświadczeniami niż osoba obecnie sprawująca ten urząd
– choć i obecna sytuacja wymaga wielkiej pracowitości. Również Pan Bryan zasługuje być może na gratulacje, gdyż udało mu się uniknąć żmudnych obowiązków
i odpowiedzialności, poważnych prób i trudności. Jeśli
prawdą jest to, co dawano do zrozumienia, że jest on
poświęconym chrześcijaninem, to będzie on miał okazję właściwego odniesienia do siebie oświadczenia Pisma Świętego, że „wszystkie rzeczy dopomagają ku
dobremu”. Wydaje się, że jest wiele innych zajęć życiowych, które są znacznie korzystniejsze z punktu widzenia świętości i wzrostu w łasce, niż urząd, którego
właśnie nie udało mu się zdobyć.
Rozumiejąc, że żyjemy obecnie w czasie Żniwa obecnego Wieku i że Wielki Król ujmuje w swoje ręce
wszystkie sprawy tego świata, możemy być pewni, że
zakończone właśnie wybory rozstrzygnięte zostały zgodnie z Jego wolą. W związku z tym niechaj nam będzie
wolno podać nasze przypuszczenia, jakie mogą być
ewentualnie skutki wyboru Pana Tafta i Partii Republikańskiej tak ogromną większością głosów. Naszym zdaniem oznacza to intensywne nastroje konserwatywne po
stronie znacznej większości tych, którzy boją się radykalnych zmian w jakimkolwiek kierunku. Ogromna republikańska większość w Kongresie, a szczególnie wy-

bór Przewodniczącego Cannona, będą uważane za silne poparcie dla prowadzenia zdecydowanie konserwatywnej polityki, zgodnie z wysokimi notowaniami i powszechnym zaufaniem dla partii republikańskiej, która
osiągnęła większe poparcie niż Prezydent Roosevelt i
jego bardziej agresywne działania oraz wypowiedzi,
których Pan Bryan wydaje się być większym poplecznikiem niż Pan Taft.
Będzie to prawdopodobnie oznaczało, przynajmniej
tymczasowo, korzystniejsze perspektywy gospodarcze,
niż gdyby wybrany został Pan Bryan. Nawet jednak jeśli osiągnięta zostanie dobra koniunktura gospodarcza,
to i tak nie powinniśmy zapominać, że według Pisma
Świętego będzie ona tylko poprzedzała kolejne finansowe spazmy przychodzące „jako bóle na niewiastę
brzemienną”, które będą się wzmagały, aż osiągnięty
zostanie punkt kulminacyjny.
Szerokie horyzonty umysłowe Pana Tatfa oraz jego
światowa mądrość zapewnia mu popularność wśród ludzi religijnych, protestantów i katolików, co może sprzyjać powstaniu oczekiwanej federacji kościołów protestanckich oraz ich życzliwej współpracy z katolicyzmem
w połączonych wysiłkach na rzecz przywrócenia ścisłych związków Kościoła i Państwa, których zgodnie z
zapowiedziami Pisma Świętego możemy spodziewać się
w okresie prezydentury Pana Tafta.
Należy pamiętać, że w tym właśnie miesiącu w Filadelfii ma się odbyć kongres różnych związków wyznaniowych w nadziei podjęcia decyzji odnośnie federacji,
której powstanie przepowiadaliśmy już dawno, bo w
1881 roku. Metoda, która zostanie przyjęta, będzie prawdopodobnie zgodna z artykułem, który jest publikowany w dalszej części tego czasopisma [R-4285 Church
Union Skilfully Arranged]. Skutkiem będzie pozorne
wzmocnienie wszystkich sił ziemi współdziałających na
rzecz prawa i porządku oraz dobrego rządu. Głośno
będzie się tu i tam ogłaszało „Pokój, pokój”, jednak
zgodnie z zapowiedzią Pisma Świętego władze będą
dążyły do wprowadzenia bardzo restrykcyjnych praw,
regulacji i nakazów, które ostatecznie doprowadzą do
wybuchu rewolucji i przepowiedzianego „czasu uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być” – czyli
anarchii.
Zion’s Watch Tower, 1 grudnia 1908, R-4285
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Żydowskie perspektywy
medytacjom nad ich ukochaną religią, by do końca przeżywali swe dni jako „błogosławieństwo i pociecha narodów”.

Uważa się, że niedawna cicha turecka rewolucja, w
której przewodziła partia „Młody Turek”, sprzyja nadziejom Żydów na otrzymanie pewnego rodzaju wsparcia w Palestynie z podległym samorządem. Można spodziewać się, że nowy rząd zajmie liberalne stanowisko
względem Żydów i chrześcijan.
Rabbi Jehudah Leon Mages powiada:
„Od czasów, gdy Tytus zburzył Jerozolimę tysiąc lat
temu, Izrael jest tułaczem między obcymi narodami,
cudzoziemcem między obcymi – na początku zaciekle
prześladowanym, potem ledwie tolerowanym, a ostatnio nawet trochę uznawanym i szanowanym, ale mimo
wszystko zawsze wyrzutkiem pozbawionym domu, w
kierunku którego mógłby zwrócić swe kroki wędrowca. Mimo to, co bardzo niezwykłe, zachował on w tym
wszystkim swoją indywidualność. Czy jest profesorem
na niemieckim uniwersytecie, czy bankierem we Francji, czy politykiem w Anglii, Żyd zawsze pozostaje Żydem, a pod glazurą otaczającego go społecznego życia
wznosi łzawe westchnienia za swą rodzinną ziemią.”
„Gdy zwracamy nasze kroki w kierunku Syjonu” –
powiada dalej doktor z oczyma rozpalonymi entuzjazmem – „winniśmy znaleźć wśród obywateli odnowionej żydowskiej wspólnoty najsłynniejszych ludzi współczesności, ludzi zaangażowanych w tworzenie światowej historii naszych czasów. Nasz rząd będzie służył
jako model dla całego świata. A w dziedzinie sztuki i
rzemiosła Jerozolima stanie się wzorem. Moja wiara w
Izrael jest niemała. To, czego obecnie dokonuje on rozproszony po świecie, rozwinie dziesięciokrotnie, gdy
tylko zostanie zjednoczony i uwolniony od strachu, nienawiści i uprzedzeń.”

Jak wybuch bomby niszczący europejski pokój spadła wiadomość o zerwaniu przez Austrię „Traktatu Berlińskiego” przez zajęcie dwóch tureckich prowincji.
Rosja natychmiast oznajmiła swój zamiar zrewidowania tego traktatu, a Bułgaria ogłosiła niezależność od
Turcji. Traktat Berliński sprzed trzydziestu lat stanowił, że Turcja nie jest zdolna do właściwego zarządzania tymi częściami swojego terytorium, na których przebywają chrześcijanie i podzielił nadzór nad nimi między inne mocarstwa. Bośnia i Hercegowina były dwoma z nich, które zostały oddane pod opiekę Austrii.
Warto pamiętać, że Palestyna znalazła się pod protektoratem Anglii, a Egipt pod wspólnym nadzorem Francji i Anglii, jednak Francja zrzekła się swej odpowiedzialności na rzecz Anglii.
Niezależnie od tego, czy obecne niepokoje doprowadzą do wybuchu powszechnej wojny czy nie, oznaczają
one zerwanie „Traktatu Berlińskiego” i doprowadzą do
zwiększenia zależności innych prowincji od państw,
które są ich protektorami.
Skutkiem tego Palestyna stałaby się brytyjską prowincją, tak jak Kanada, co zapewniłoby Żydom wszelkie swobody, takie jakimi cieszą się oni w Kanadzie –
mogliby kupować, budować, wybierać lokalne władze,
itp. Nie powinniśmy się jednak spodziewać, by Palestyna odzyskała pełną niezależność przed rokiem 1915.

NABYWANIE PALESTYŃSKICH DZIERŻAW

DONIESIENIA Z JUDEI

„Nie są to tylko marzenia. W Palestynie rozpoczęły
się już intensywne działania. Nabyliśmy wielkie obszary ziemskie od tureckiego Sułtana i ciągle zwiększamy
nasze dzierżawy. Wkrótce osiągniemy taką pozycję, że
będziemy mogli domagać się wyłączenia ich spod władzy Sułtana. Projekt ten wspiera Anglia, a jesteśmy pewni, że uzyskamy także poparcie Stanów Zjednoczonych.
Wielkie połacie ziemi objęte już zostały uprawami, a
obecnie zakładamy ogromny sad oliwny, który zostanie
nazwany Zagajnikiem Pamięci Teodora Herzla na pamiątkę tego powszechnie poważanego założyciela Syjonizmu.”
„Pierwotnie Izraelici byli rolnikami. Dopiero po wygnaniu z ojczystej ziemi zabroniono im posiadania własności ziemskich we wszystkich krajach, w których poszukiwali schronienia. W ten sposób stali się kupcami,
a wrodzona inteligencja sprawiła, że nabyli takiej wprawy, iż zawód ten stał się niemal ich narodową cechą.
Teraz jednak w swej własnej ziemi, żyjąc w pokoju ze
wszystkimi narodami, dysponując najnowszymi osiągnięciami nauki sprawią, że cudowna dolina Jordanu
„zakwitnie jak róża”. A pogodne promienie wschodniego słońca pozwolą ich duszom miękko poszybować ku

Zion’s Watch Tower, 15 października 1908, R-4258

IZRAELSKIE ZAINTERESOWANIE KŁOPOTAMI TURCJI

W liście napisanym niedawno z Jerozolimy W. H.
Dunn donosi o znaczącym rozwoju Żydowskiego Narodowego Ruchu Syjonistycznego, który dokonał się w
Jerozolimie w ciągu piętnastu miesięcy jego pobytu w
Anglii. „Wielka liczba Żydów powraca do Jerozolimy.
Nie po to, by pokutować lub wyznawać swe grzech, ale
po prostu dlatego, że muszą się gdzieś udać, a Sułtan
pozwala im tam wjeżdżać bez żadnych przeszkód. W
tym krótkim czasie nie mniej niż 5 tys. rosyjskich Żydów dotarło drogą morską do Jaffy. Ci Żydzi wydają
wszystkie swoje pieniądze na zakup ziemi oraz na zakup lub budowę domów. Ich aktywność jest tak wielka,
że stanowi przedmiot troski innych zagranicznych rezydentów. Muzułmanie jednak sprzedają im swoje nieruchomości bez wahania. Uznają oni, że ta ziemia w
rzeczywistości należy do Żydów. Równie zdumiewający jest rozwój żydowskiego szkolnictwa. Otwiera się
przedszkola i szkoły dla dzieci. Naucza się hebrajskiego, który staje się żywym językiem, z nowymi hebrajskimi słowami, dostosowującymi ten starożytny język
do współczesnych potrzeb. Jest to już całkiem normalne, że na ulicy słyszy się język hebrajski.” – Exchange
Zion’s Watch Tower, 1 listopada 1908, R-4267
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Co stanowi Kościół
Od czasu ukazania się artykułu „Jeden prawdziwy
Kościół” [zob. następny artykuł] otrzymaliśmy kilka listów z zapytaniami co do prawa i przywileju odłączenia się pewnej części zgromadzenia i urządzenia sobie
oddzielnych zebrań, jako osobny i odmienny zbór.
Wykazaliśmy już, że słowa naszego Pana informują nas
o Jego gotowości uznawania nawet dwóch albo trzech
wiernych i poświęconych, gdy tacy zejdą się razem w
Jego imieniu, oraz że obecność Głowy z takimi członkami stanowi Kościół (zbór) w znaczeniu biblijnym.
Chociaż jest to prawdą, to jednak prawdą też jest, że
nauki naszego Pana i Jego apostołów oraz wszystkie
praktyki pierwotnego Kościoła zgodnie potwierdzają
myśl, że nowe przykazanie, „abyście miłowali jedni drugich jakom Ja was umiłował”, oznacza tak bliską społeczność ducha pomiędzy ludem Pana, że będzie on pragnął jak najwięcej się jednoczyć, a nie rozdzielać na
mniejsze grupy. Powinniśmy dobrze rozważyć słowa:
„Jakom ja was umiłował”, że one oznaczają bardzo głęboką, szczerą miłość, a nie tylko tolerowanie jedni drugich. Pan umiłował nas aż do tego stopnia, że wydał za
nas swoje życie, a apostoł wskazuje na Niego jako na
nasz wzór, mówiąc: „I myśmy powinni kłaść duszę [życie] za braci”. Taką miłością umiłował nas Pan. Należy
również pamiętać, że to nie jest miłość stronnicza, czyli sekciarska, którą żywi się tylko względem pewnej grupy lub stronnictwa w kościele. Ma to być miłość do
wszystkich, którzy należą do Pana. Prawdą jest, że nie
da się miłować wszystkich w jednakowym stopniu, lecz
wszyscy mają być tak miłowani, by potwierdzała to gotowość wydania życia za nich, ponieważ nawet najmniejszy z Pańskich „maluczkich” ma pewne prawa względem najzacniejszych z nich. Czyż bowiem nie należy
on do tej samej wielkiej armii odkupionych, którzy zaciągnęli się pod dowództwo Immanuela do boju przeciwko grzechowi, będących w przymierzu z ich Mistrzem, aby złożyć swe życie w Jego służbie? Jakżeż
moglibyśmy nie miłować tych, co poświęcili wszystko
temu samemu Panu, któremu i my służymy – a fakt, że
Pan przyjmuje takich i nie wstydzi się ich nazywać braćmi, jest najważniejszym powodem, byśmy i my ich
przyjmowali i nie wstydzili się ich, ale raczej miłowali
i z radością służyli im aż do takiego stopnia, by ofiarować godziny lub dni naszego życia dla wspierania ich.
Wszystko, co ma styczność z duchem Pańskim i z
pouczeniami Jego Słowa, sprzeciwia się myśli o podziałach pomiędzy członkami Jego Ciała. Piękna ilustracja tego może być zauważona w tym, że bracia i
siostry, w miarę jak wzrastają w łasce i znajomości,
odczuwają coraz większe pragnienie, aby zbierać się
razem na jednodniowych lub większych, ogólnych konwencjach. A przy okazji wyrażana jest często myśl, że
nasza tęsknota za społecznością z drugimi nie dozna
zupełnego zadowolenia prędzej, aż zejdziemy się razem
z naszym Panem i z wszystkimi wiernymi na ogólnym
zgromadzeniu pierworodnych, „których imiona zapisane są w niebie”.

Pamiętamy, jak apostoł gromi podziały. A dobrze będzie też zauważyć, że zalicza on je do ducha stronniczości, z którym nie sympatyzował i o którym wyrażał
się, że jest przejawem cielesności, a ci, co się nim odznaczają są duchowo niedojrzali. Oto jego słowa: „Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam
Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście? Rozdzielonyż jest Chrystus?” (1 Kor. 3:3-4). Dalej mówi, że żaden z nich nie odkupił nas, tylko sam Chrystus i że my
wszyscy jesteśmy ochrzczeni w ciało, a przeto spokrewnieni jedni z drugimi, ponieważ spokrewnieni jesteśmy
z Nim, naszą Głową. Apostoł w dalszym ciągu mówi,
że nie powinno być rozerwania w ciele, to znaczy – nie
powinno być rozdwojeń, podziałów.
Czy zdajemy sobie z tego sprawę, drodzy przyjaciele,
czy nie, prawdą niewątpliwą jest, że duch dążący do
podziału zgromadzenia, (tam gdzie taki podział nie jest
konieczny ze względu na zbyt wielkie odległości, które
utrudniałyby wspólne zgromadzanie się), jest duchem
sekciarstwa, czyli stronniczości. Niekiedy jest to spowodowane przez jakiegoś brata, który chce być wodzem
i dąży do uzyskania pełniejszych możliwości użycia
swych talentów jako sługa zboru. Innymi razy, tak jak
rzecz się miała w wypadku wspomnianym przez apostoła, dzieje się to z powodu stronniczości pewnej części zboru, która chce iść za niektórymi wodzami, chociaż wodzowie ci wcale sobie tego nie życzą. Tak było
w wyżej wspomnianym wypadku św. Pawła. W każdym
razie byłoby dobrze, aby w podobnych okolicznościach
każdy przeanalizował uważnie raczej swoje własne serce, zamiast sądzić drugich. Jest to zupełnie możliwe, że
w pewnych miejscowościach, gdzie niektórzy zamierzają się odłączyć i urządzić sobie osobne zebrania,
może być do tego pewna rzeczywista przyczyna, lecz o
wiele lepszym sposobem byłoby naprawić daną trudność i pozostać razem. Niekiedy lud Boży bezwiednie
zaczyna zbyt wąsko myśleć i stara się prowadzać sprawy zborowe nadmiernie według woli większości, zamiast starać się ułożyć taki program, który, o ile możliwe, byłby korzystny dla wszystkich, podobałby się
wszystkim i wszystkich uszczęśliwiał.
Napomnieniem apostoła jest, abyśmy „przyglądali się
jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych
uczynków”. To znaczy, że mamy uważać nie tylko na
upodobania tych lepiej uczonych albo z natury zacniejszych, bogatszych lub więcej ogładzonych, ale że powinniśmy brać pod uwagę wszystkich drogich członków ciała. Stosunkowo łatwo jest miłować ogładzonych,
lepiej wykształconych i bardziej rozwiniętych duchowo, lecz miłowanie tylko takich jest czymś, co i poganie czynią, jak to powiedział nasz Pan: „Jeżeli miłujecie tylko tych, co was miłują, jakąż łaskę macie? Izali
celnicy i grzesznicy tego nie czynią?” Miłość, jaką miał
na względzie apostoł, gdy mówił: „Wiemy, żeśmy przeszli z śmierci do żywota, iż miłujemy braci” – nie jest
tylko miłowaniem ogładzonych, eleganckich, wytwornych i umysłowo zacniejszych. Wielu miłuje tych, co
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nie przeszli z śmierci do żywota, lecz świadectwem naszego przejścia z śmierci do żywota jest to, gdy miłujemy braci, o których powiedział apostoł, że niewielu z
nich jest zacnych, a nawet dodał, że „podłego rodu i
wzgardzone u świata wybrał Bóg”. Gdy dojdziemy do
takiego stanu, by miłować braci, co z natury są „podłego rodu”, to mamy świadectwo, że umysł nasz znajduje
się pod kontrolą nowej natury. Miłujemy ich nie dla ich
przeciętności, nieumiejętności, ciasnoty umysłowej ani
nie dla ich ubóstwa, ale z tego powodu, że należą do
Pana, a wszyscy którzy są Jego, są i naszymi, ponieważ
zaciągnęli się są pod ten sam sztandar, do tego samego
boju co my. Miłujemy ich także i dlatego, że Ojciec uznał
ich za swoje dzieci, spłodziwszy ich z ducha świętego.
Te powody skłaniają nas do wzajemnej miłości, sympatii i do wspomagania jedni drugich we wspinaniu się na
górę Syjon.
Nasz Pan daje do zrozumienia, że nasza miłość ku
Niemu będzie mierzona naszą miłością do braci, a apostoł wykazuje, że jak Pańskie litości i łaski są udzielane
każdemu z nas w proporcji do naszych potrzeb, tak i
nasza sympatia i miłość powinny być okazane drugim
według ich potrzeb. Starać się o towarzystwo tylko z
takimi, którzy znajdują się na naszym poziomie umysłowego lub duchowego rozwoju, jest podobaniem się
samemu sobie, a apostoł wykazuje, że mamy miłować
drugich i służyć im, a nie podobać się samym sobie.
Wykazuje również, że i Chrystus nie podobał się samemu sobie. Apostoł wykazuje jeszcze, że tak jak w ciele
naszym niekiedy otaczamy szczególniejszą opieką zdeformowaną rękę lub nogę, starając się przykryć takie
upośledzone członki więcej aniżeli normalne, tak samo
mamy czynić w Ciele Chrystusowym. Ci, co są w naj-
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większej potrzebie naszej sympatii, pomocy i społeczności, powinni takowe otrzymać, aby całe ciało Chrystusowe mogło być zbudowane i spojone razem związkami miłości, jako członkowie Chrystusa pod Nim, który
jest Głową.
Każdy członek Ciała jest potrzebny, jak zaznacza to
apostoł, a w miarę jak czasy prób, jakie są przed nami,
stają się coraz trudniejsze, potrzeba nam wszystkim rzeczywistej współpracy, oraz wzajemnej pomocy, sympatii i miłości. Przeto unikajmy schizmy lub jakiegokolwiek „-izmu” i starajmy się mieć ducha jedności, jaki
przystoi w ciele; albowiem wszyscyśmy jednym w Chrystusie Jezusie, będąc również członkami jedni drugich.
Starajmy się, abyśmy coraz wyraźniej mogli widzieć
„oko w oko” w tych wszystkich sprawach.
Pytanie: – Czy właściwym jest wybrać na starszego
takiego brata, który nie uczynił symbolicznego chrztu
w wodzie?
Odpowiedź: – Chociaż zachęcamy, aby wszyscy poświęceni i przyznający się do wiary w okup i w zupełne
ofiarowanie się Bogu byli uważani i traktowani jako
bracia i członkowie zboru, pomimo że jeszcze nie poddali się ceremonii wodnego chrztu, to jednak nie myślimy, że byłoby mądre i zgodne z nauką naszego Pana
obranie kogoś takiego na starszego w zborze. Nie moglibyśmy uznać go za utwierdzonego „w wierze raz
świętym podanej”. Chociaż przyjmujemy go za brata,
to jednak nie moglibyśmy uważać go za dobrze rozwiniętego w Prawdzie. Przeto nie moglibyśmy uważać go
za odpowiedniego, aby był specjalnie obrany do nauczania drugich planu Bożego i innych prawd biblijnych.
Zion’s Watch Tower, 1 października 1908, R-4251
Straż 1/1939

Jeden prawdziwy Kościół
„Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele
jest, są jednym ciałem: tak i Chrystus. Albowiem przez
jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy
ochrzczeni...” „Jedno jest ciało i jeden duch, jako też
jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i
Ojciec wszystkich...” „Takżem się stał nieprzyjacielem
waszym, prawdę wam mówiąc?” [A jeśli tak, to] „Myśmy głupi dla Chrystusa...” – 1 Kor. 12:12-13; Efezj.
4:4-6; Gal. 4:16.
Co do tego, że Bóg wybiera Kościół w ciągu Wieku
Ewangelii, zgadzają się wszyscy z wyjątkiem uniwersalistów. Także co do tego, że wszyscy w ten sposób
wybrani tworzą jeden Kościół oraz że tylko ten jeden
Kościół uznawany jest przez Boga, a członkostwo w
nim można sobie zapewnić tylko w tym życiu – w czasie Wieku Ewangelii. Powszechnie przyznaje się, że są
to nauki Biblii.
Wielu przyznaje również, że obecny związek z Ciałem Chrystusa, Kościołem, jakkolwiek bardzo wartościowy, jest jedynie próbnym członkostwem, które zo-

stanie potwierdzone i uczynione wiecznym poprzez
wprowadzenie do pełnego członkostwa w Kościele zwycięzców przy końcu owego okresu próbnego obecnego
żywota (Jan 15:5,6; Filip. 3:12-16).
I choć zarówno my, jak i inni chrześcijanie, zgadzamy się co do tego, że Kościół zwycięzców będzie jednym Kościołem, a nie wieloma kościołami, są jednak
części składowe tego tematu, co do których się nie zgadzamy.
Uważamy, że warunki obecnej próby dla wszystkich,
którzy zostali przyjęci jako próbni członkowie niebiańskiego Kościoła, są znacznie bardziej surowe i wymagające oraz że wybrana grupa jest w związku z tym
znacznie mniejsza niż to się powszechnie wśród chrześcijan przypuszcza – ci, którzy są obecnie wybierani,
stanowią jedynie „maluczkie stadko” (Łuk. 12:32).
Wielu sądzi, że celem Boga, dla którego powołuje On i
wielce wywyższa Kościół, jest jedynie zamiar zbawienia go od wiecznych mąk. My uważamy – i znajdujemy
na to liczne dowody Pisma Świętego, które też często
przedstawiamy – że Bożym celem owego wyboru, ćwiczenia, doświadczania i ostatecznego wywyższenia Ko-
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ścioła jest błogosławienie przez niego całego Jego upadłego i spętanego grzechem stworzenia (ludzi i aniołów), poprzez udzielenie wszystkim w pełni doskonałego sądu, czyli próby, w znacznie dogodniejszych warunkach, gdzie doskonała wiedza i dostateczna pomoc
będą stanowiły podstawowe elementy łaski. Widzimy
przeto, że Kościół jest wybierany dla wielkiego dzieła,
które ma być przeprowadzone w ciągu Wieku Tysiąclecia – przywrócenia wszystkich spośród upadłych istot,
„które chcą”, do ich pierwotnego stanu, i skazania
wszystkich świadomie splugawionych na wtórą śmierć
– wieczną karę całkowitego unicestwienia.
Nie da się też zaprzeczyć, że biblijny pogląd jest
znacznie bardziej podniosły niż owo powszechne, samolubne przekonanie, mające swe źródło w wielkim odstępstwie. Ci, którzy zostali powołani w nadziei uczestniczenia w Boskim planie czynienia dobrze innym –
błogosławieniu wszystkim rodzajom ziemi – mogą być
pewni zarówno tego, że będzie ich mniej, a także, że
duchowo będą stali ponad masami tych, którzy motywowani są jedynie samolubną nadzieją uniknięcia mąk.
Różnimy się jednocześnie od większości chrześcijan, uznając Kościół w jego obecnym stanie jedynie za
Kościół na próbie. Dalej twierdzimy, że jest obecnie
tylko jeden Kościół, ponieważ będzie tylko jeden Kościół w chwale. Nasz Pan i apostołowie nigdy nie uznawali więcej niż jednego Kościoła na ziemi. Byli oni tak
dalecy od ustanawiania czy uznawania wielu kościołów, że wręcz potępiali wszelkie usiłowania dzielenia
się na różne stronnictwa, gromadzenia się pod różnymi
nazwami, jako skłonność do schizm i sekciarstwo, które są przeciwne Bożej woli i szkodliwe, będąc przejawami cielesności we wszystkich, którzy na to przyzwalają i przyczyniają się do podziałów w próbnym Kościele.
Potężna i celna argumentacja Pawła dotycząca tego
tematu jest częściowo zaciemniona przez powszechne
tłumaczenia [Biblii]. Mimo to, gdy zwróci się na to
uwagę, można bez trudności zauważyć ogólny kierunek apostolskiego rozumowania. Jest to jednak znacznie łatwiejsze w wartościowym i ogólnie bardzo wiernym tłumaczeniu Emphatic Diaglott. Apostoł napomina, żeby ci nauczyciele, którzy sprzyjają podziałom w
Chrystusowym stadzie byli „upatrywani” i żeby się od
nich odwracać, ponieważ nie postępują oni zgodnie z
wolą Pana, ale działają samowolnie. Dodaje on, że tacy
„przez łagodną mowę i pochlebstwo serca prostych
zwodzą” (Rzym 16:17). Strofuje on kościół koryncki z
powodu panującej wśród nich skłonności do sekciarstwa (1 Kor. 1:10-13 oraz 1 Kor. 3:3-6). Dzielili się oni
na „paulitów, apollosytów i piotrytów”, podczas gdy tylko niewielu prawidłowo artykułowało swoją nazwę jako
chrystianie.
Każdy z tych nauczycieli miał swoje szczególne cechy w sposobie nauczania, które wzbudzały szacunek
wśród jednych, podczas gdy inni wzbudzali najwyższy
podziw u innych. Jednak wszyscy oni głosili jedną
Ewangelię – jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest.
Duch faworyzowania niektórych, który prowadził do
powstawania frakcji i podziałów, a także do wychwala-
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nia sekciarskich nazw stronnictw lub też posługiwania
się w tym celu imionami poszczególnych nauczycieli,
stały się standardami, którym uleganie apostoł uznaje
za przejaw cielesności – dowód ulegania duchowi świata.
Samo używanie różnych nazw było już złe, ale stanowiło to jednocześnie przejaw jeszcze większego zła
– ducha samolubstwa i stronniczości. Dowodziło to, że
ci koryntianie, którzy przyjmowali nazwy stronnictw,
w rzeczywistości nigdy nie docenili jedności Ciała Chrystusa. Nie uznali oni tego, że to Chrystus jest jedyną
Głową, jedynym przywódcą i wzorem oraz że Jego Imię
jest jedynym, z którym winni identyfikować się Jego
naśladowcy i po nim się rozpoznawać. Wierni nie są
winni temu, że szydercy wystawiają jakąś nazwę na
pośmiewisko. Jednak prawdziwy i lojalny żołnierz krzyża nigdy nie powinien ani przywłaszczać sobie, ani uznawać takiej nazwy. Przykładami tak powstałych nazw są
słowa „metodyści” czy „baptyści”. Obie te nazwy zostały wymyślone przez naśmiewców, a następnie zostały przyjęte jako nazwy stronnictw, określające sekty,
frakcje, czy też działy w Ciele Chrystusa. Wszyscy prawdziwi nauczyciele nie tylko zostali posłani przez Chrystusa, ale ponadto od Niego otrzymują swoje pouczenia. Tak więc każdy człowiek, który próbowałby nadać
swoje lub czyjeś inne imię jakiejkolwiek części Kościoła
jest oponentem i przeciwnikiem prawdziwego i jedynego Pana i Głowy Kościoła. Jest on zwodzicielem i złoczyńcą, niezależnie od tego, jakie podawałby przyczyny lub motywy swojego postępowania.
Apostoł gani koryntian i stara się wykazać ich błąd
przywłaszczania sobie innych nauczycieli poza Chrystusem, który miał być ich Głową, wzorem i przywódcą. Pyta on: „Czyż Chrystus jest podzielony?” Czy jest
obecnie wiele nasion Abrahamowych, z których każde
jest dziedzicem obietnicy? Czy taka jest przyczyna, że
aprobujecie podziały na różne stronnictwa? Czy któryś
z tych przywódców – Paweł, Apollos i Piotr wyświadczyli wam jakąś szczególną łaskę i zobowiązali was,
abyście odpłacili im poprzez nazywanie się ich sługami
i naśladowcami, nosząc ich imiona? Czy Paweł został
za was ukrzyżowany? Czy zostaliście ochrzczeni w jego
imię?
O nie, drogo umiłowani! Jeden i tylko jeden zasługuje na wszystkie zaszczyty w Kościele, i teraz, i na
wieki, a tym Jednym jest prawdziwy Pan i Mistrz Kościoła. Tylko Jego imię w dowolnej formie powinien
nosić Kościół. On prowadzi, On uczy, On karmi. Zaś
rozmaici ludzcy przedstawiciele, używani przez Niego
jako narzędzia do udzielania Jego błogosławieństw dla
swojej Oblubienicy, nigdy nie powinni zajmować Jego
miejsca w jej sercu ani też mieć udziału w Jego zaszczytach wobec świata.
Przez długie czasy, a właściwie do bardzo niedawna,
chrześcijanie uznawali tę słuszną zasadę, że jest tylko
jedno Ciało, czyli Kościół na ziemi, dokładnie tak, jak
będzie tylko jeden Kościół w chwale. Podążając za tą
ideą każda sekta twierdziła, że to ona jest owym jedynym prawdziwym Kościołem i prześladowała inne. Jednak stopniowo każda z nich zaczęła zauważać w innych
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pewne dobre cechy w nauce oraz w praktyce i ich poglądy zmieniły się aż do tych obecnych, gdzie twierdzą
dobitnie, a w sprzeczności ze Słowem naszego Pana i
apostołów, że sekty są zdecydowanie pożyteczne, że
ludzki umysł jest tak stworzony, iż wspólna wiara, do
której Paweł zachęca Kościół, jest niemożliwa, i że rozmaite istniejące obecnie sekty z ich sprzecznymi odmiennościami w przekonaniach są niezbędnym dostosowaniem tej idei do ludzkich uprzedzeń i ułomności.
Jednak ciągle trzymając się idei, że w jakiś sposób
musi istnieć tylko jeden Kościół, niecierpliwie starają
się dokonać ponownego zjednoczenia wszystkich większych sekt, tak aby utworzyć (nominalnie) jeden Kościół, w ramach którego każda sekta mogłaby zachować swą specyfikę wiary lub też niewiary, zgodną z
obecnym stanem. Wszyscy uczestnicy takiej unii (której Sojusz Ewangelicki [ang. Evangelical Alliance] jest
początkiem) zgadzaliby się jedynie co do tego, że mogą
się nie zgadzać, żyliby i dawaliby pożyć innym po to,
aby w ogólny sposób uznawać się wzajemnie w celu
zwiększenia wpływów i władzy oraz ochrony, które byłyby skutkiem takiego stowarzyszenia dla każdej z sekt,
a także w celu zmniejszenia wpływów innych nie zrzeszonych w takiej formie, aby w ten sposób ograniczyć
niezależność myślenia. Służyłoby to ustanowieniu i
umocnieniu „prawowiernej” linii granicznej, w obrębie
której występowałyby pewne ograniczenia osobistej
wolności, ale też pewna miara wolności, polegająca na
wyborze między formami i naukami różnych sekt w ten
sposób uznanych za prawowierne.
Dzieje się tak właśnie obecnie między tak zwanymi
„liberalnymi umysłami” wszystkich ugrupowań religijnych. Coraz częściej słyszy się głosy, że organizacja
tego typu, jaką jest Sojusz Ewangelicki, jest zupełnie
wystarczająca. Nawołuje się też do tego, by próbować
doprowadzić do uznania tak skomponowanego Kościoła przez rząd.
Nawet jednak, gdyby udało się do tego w pełni doprowadzić, nie byłoby to niczym więcej jak tylko unią z
nazwy, w której panowałyby w rzeczywistości te same
podziały i różnice – nominalnie jeden kościół, a w rzeczywistości wiele sekt, tak jak obecnie.
Pierwszym niebezpieczeństwem, przed którym apostoł ostrzegał Kościół, było sekciarstwo. Jego ostrzeżenia znalazły posłuch, przynajmniej w tamtym czasie,
skoro nie powstały wielkie sekty paulitów czy apollosytów. Jednak tak jak to zwykle bywa, wielki przeciwnik odparty z jednej strony, zaczyna działać na przeciwnym biegunie i stara się zachęcać do jedności bardzo różnej od tej, o której nauczali apostołowie i nasz
Pan. Tym usiłowaniem jest doprowadzenie to tego, by
każdy uznany członek Kościoła miał dokładnie taki sam
pogląd na każdy szczegół chrześcijańskiej nauki. Ukoronowaniem tej tendencji było powstanie papiestwa, w
którym każde zagadnienie doktrynalne musiało zostać
przyjęte przez papieży i sobory, a każdy człowiek, który chciałby być uważany za członka kościoła, był zobowiązany do pełnego uznawania takich decyzji oraz wyznawania, że takie rozstrzygnięcia są jego przekonaniami, jego wiarą, choć w rzeczywistości wcale nie są jego,
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tylko zostały przyjęte, zaadoptowane. Albo zostały one
ogólnie ślepo przyjęte, albo też obłudnie wyznane przy
zachowaniu intelektualnych zastrzeżeń.
To było zupełnie nie to, na co nalegał Paweł. Jego
pragnieniem była jedność serca i umysłu, a nie bezmyślne, nieczułe i obłudne oświadczenie. Zachęcał on do
jedności takiej, jaka jest naturalnym wynikiem właściwego praktykowania wolności, którą mamy w Chrystusie – by rozważać i wierzyć Pismu Świętemu, by rosnąć
w łasce i w znajomości, tak aby każdy był przekonany
przez swój własny umysł, ukorzeniony i ugruntowany
w jednej wierze, tak jak przedstawiona jest ona w Piśmie Świętym. Jedność wiary, do której namawiał Paweł, nie była kunsztowną wiarą, która porusza i obejmuje wszystkie zagadnienia niebiańskie i ziemskie,
ludzkie i Boskie, objawione i nieobjawione. Wręcz przeciwnie: Listy Pawłowe – pełne logicznego rozumowania – nie wspominają nawet zagadnień, na które sekciarze kładą największy nacisk, i które ogólnie stają się
sprawdzianami przynależności.
Paweł nic nie mówi o wiecznych mękach dla grzeszników. Nie wspomina o tajemniczej trójcy, w której
trzech bogów w niepojęty sposób miałoby być zarówno
trzema Bogami, jak i w tym samym czasie jednym Bogiem. Nie pisze ani słowa o tym, jakoby człowiek posiadał naturę nie podlegającą śmierci, która musi żyć
wiecznie, czy to w miejscu przyjemności, czy to boleści. Nie mówi też nic o tym, że obecne życie miałoby
się zakończyć procesem sądowym dla wszystkich klas
ludzi. Nie wchodzi też w zawiłą dyskusję na temat chleba
i wina używanego w czasie upamiętniania Pańskiej
śmierci – czy mamy tam do czynienia z transsubstancjacją czy z konsubstancjacją. Mimo to bez trudności
można się przekonać, że nie podziela on żadnego z tych
błędów.
Należy jednak zauważyć, że nie wspominając nawet
słowem o tych sekciarskich testach przynależności Paweł oświadcza: „Albowiem nie chroniłem się, żebym
wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej” – Dzieje
Ap. 20:27. Wynika z tego wyraźnie, że żadne z owych
zagadnień, uznawanych dzisiaj za sedno i treść chrześcijańskiej nauki oraz sprawdzian wiary, nie stanowi
owej „jednej wiary” ani też w żadnym stopniu i sensie
nie przynależy do „wiary raz świętym podanej” (Judy
1:3).
Owa jedna wiara, którą wszyscy winni podzielać, była
bardzo prosta, tak prosta, że każdy, zarówno wykształcony, jak i niewykształcony, musiał móc ją przyjąć i
zrozumieć, aby mógł być „dobrze upewniony w zmyśle
swoim”. Nie była to porcja bezsensownych tajemnic,
niespójnych ze sobą wzajemnie i sprzecznych tak z rozumem, jak i z Biblią, która miałaby być wchłonięta
przez nierozumnych z łatwowiernością, a przez wykształconych z obłudnymi intelektualnymi zastrzeżeniami.
Była ona tak prosta i jasna, tak sensowna, żeby każdy
uczciwy naśladowca Chrystusa mógł być co do niej w
pełni przekonany w swym własnym umyśle.
Na czym polegała owa jedna wiara? Jej podstawy
określa Paweł w taki sposób: „Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął [przede wszystkim – jako
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fundament prawdy, czyli nauki, na której i w harmonii
z którą muszą pozostać wszystkie inne nauki], iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism; a iż był pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia trzeciego według
Pism” – 1 Kor. 15:3-4. „Boć jeden jest Bóg, jeden także
pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus
Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich,
co jest świadectwem czasów jego” – 1 Tym. 2:5-6.
W tych słowach wyraża się poczucie grzechu i bezsilności. Jest w nich uznanie Bożego pełnego miłości
planu prowadzącego do naszego odkupienia. Wyznają
one, że śmierć naszego Pana była naszym okupem, oraz
że przebaczenie (usprawiedliwienie) oraz pojednanie z
Bogiem, a także restytucja człowieka nastąpią jako skutek wiary w Odkupiciela, kiedy w słusznym czasie zostanie On ukazany każdemu z osobna.
Owo krótkie stwierdzenie zawiera całą Ewangelię,
w takim samym sensie, jak żołądź zawiera cały dąb. Bez
tego sedna Ewangelii nikt nigdy nie może posiąść prawdziwej dobrej nowiny. Tak więc należy nalegać na to,
by prawda ta stanowiła test chrześcijańskiej społeczności. Musi się to przyjąć, inaczej Ewangelia nie została
przyjęta. Gdy zaś ta nauka została uznana, uznana została Ewangelia. Odtąd zaczyna się dzieło wzrostu –
rozwój tej dobrej nowiny. Tempo owego wzrostu może
być różne i będzie zależało od temperamentu i okoliczności. Będzie się ona rozwijać w gałązkę, młode drzewko, a następnie stopniowo w potężny dąb. Jednak jeśli
rozwój ten wynika z posiania tego jednego nasienia, to
i poszczególne stopnie wzrostu muszą odpowiadać jego
naturze. Tak też jest z wiarą – prawdziwą wiarą. Musi
ona we wszystkich sprawach wyrastać z tego jednego
nasienia wiary, niezależnie od osiągniętego stopnia rozwoju. Ta jedna Ewangelia uznaje upadek i grzeszność
człowieka oraz Boskie miłosierdzie i miłość okazane
przez wielkie Chrystusowe dzieło zbawienia, przebaczenia i ostatecznego odrodzenia. Wszystkie zaś teorie,
które omijają którykolwiek z tych przedmiotów, są fałszywe, a jest ich wiele.
Niektórzy zaprzeczają idei Bożej miłości twierdząc,
że cała miłość pochodziła od Chrystusa, który interweniował i udaremnił pierwotny plan swego Ojca. Jednak
owa jedyna wiara kierowana apostolskim świadectwem
pokazuje, że Bóg tak umiłował świat i tak ułożył plan,
który jest konsekwentnie realizowany, że posłał swego
jednorodzonego Syna, aby dokonał tego, co już się stało i co jeszcze niebawem ma zostać dokonane. Inni zaprzeczają, że jakiekolwiek odkupienie zostało dokonane przez śmierć naszego Pana Jezusa, nie zgadzają się z
tym, że Jego życie było zastępczą ofiarą, odpowiednią
ceną, czyli „okupem za wszystkich”, twierdząc, że to
Ojciec sam dokonuje wszystkiego poprzez zwykłe przebaczenie grzesznikom. Ale znów owa jedna wiara jest
wyraźnie wyznaczona przez słowa Pawła: Jest „jeden
także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek
Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup [odpowiadającą cenę] za wszystkich” – 1 Tym. 2:5-6.
Gdy owa prosta prawda zostanie przyjęta do uczciwego serca, stopniowo zacznie wzrastać prawdziwa
Ewangelia, która we wszystkich kierunkach wypuści
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korzenie rozsądku i pędy nadziei, karmiąc się obietnicami Bożymi i budując się wedle Jego zamierzenia,
pojmując zagadnienie owego „jednego chrztu” [zob.
Watch Tower z maja 1988 roku] oraz wszystkie inne
elementy dobrej nowiny w jej całej pełni na każdym
stopniu rozwoju.
Zauważmy różnicę między owym Bożym testem, tą
prostą pierwszą zasadą Ewangelii, a błędnymi kierunkami proponowanymi przez ludzi, którzy usiłują zmusić wszystkich do przyjęcia całego systemu wiary, twierdząc, że wszyscy inni są niemowlętami w Chrystusie,
by spętać ich w ten sposób i ograniczyć ich wzrost. Takie wymaganie od niemowląt w Chrystusie, by przyjęły
trzydzieści lub czterdzieści artykułów wiary ułożonych
przez innego człowieka, aby się zgodziły, że jest to nieomylna prawda i obiecały, że nigdy nie uwierzą w nic
więcej ani mniej niż to, co te artykuły zawierają – podobne jest do wybrania z całego sadu jednego skarłowaciałego i pokrzywionego drzewa, by to właśnie ono
stało się wzorem, a inne drzewa miałyby się tak ukształtować, aby wyglądały równie grubo i chropowato jak
wystawiony wzór oraz miałyby się one zakuć w żelazne
obręcze, żeby nigdy nie wyrosły na większe i prostsze
drzewa.
Ta prawdziwa Ewangelia, owa prosta wiara, która
może być łatwo zrozumiana i wyznawana także przez
najsłabsze niemowlęta w Chrystusie, musi być także, i
to zawsze i w takim samym stopniu, wiarą najbardziej
rozwiniętych synów Bożych. Ową jedną wiarę (ale nie
te niekończące się rozgałęzienia wiary, które bywają z
niej wyprowadzane) Paweł podaje jako wzór lub sprawdzian dla wszystkich roszczących sobie pretensję do
nazwy chrześcijanie. Wszystkich tych, którzy zgodzili
się co do tego wzorca i fundamentu wiary, Paweł zalicza do owego jednego Kościoła. Skoro zaś każdy członek miał rosnąć w łasce, wiedzy i miłości, to gdyby
wszyscy rośli wedle zarysów i w harmonii z tak wyznaczonym fundamentem prawdy, zawsze byłaby zachowana harmonijna jedność wiary i społeczności w Kościele.
Taka właśnie była doskonała baza jedności, która łączyła wszystkich niezależnie od stopnia ich indywidualnego rozwoju w prawdzie. Najefektywniej zabezpieczała ona też przed błędami. Jako że, gdyby to proste
wyznanie wiary uczynione zostało wzorcem, przy pomocy którego doświadczane byłyby wszystkie obecne
nauki, to prędko doprowadziłoby to do odrzucenia
wszystkich błędów i do ustanowienia prawdziwej jedności w Kościele, „jednego Pana, jednej wiary i jednego chrztu”.
Próba zmuszenia wszystkich ludzi do takiego samego pojmowania każdego zagadnienia doprowadziła do
wielkiego odstępstwa i rozwinęła się w ogromny system papieski. W procesie tym została zarzucona „Ewangelia”, „jedna wiara”, którą ustanowił Paweł wraz z innymi apostołami. Została ona pogrzebana pod masą
pozbawionych natchnienia dekretów papieży i soborów.
Jedność pierwotnego Kościoła bazująca na prostej
Ewangelii i spajana jedynie miłością oddała miejsce
niewoli rzymskiego kościoła – niewolnictwu dzieci Bo-

10

STRAŻ

żych, którego zwyrodnienie do dzisiaj jest dla wielu
przyczyną słabości i cierpienia.
Ruch reformacyjny szesnastego wieku pojawił się
jako usiłowanie odzyskania wolności sumienia, skończył się jednak wprowadzeniem skomplikowanych wyznań wiary, które narzucane przez długie wieki doprowadziły reformatorów i ich naśladowców do stworzenia kolejnego systemu niewoli bardzo podobnego do
papiestwa, z tą jedynie różnicą, że został on lekko zmodyfikowany i dawał możliwość rozwijania pełniejszego pojęcia na niektóre tematy. I odtąd zawsze było tak
samo, każdy następny ruch reformatorski popełniał błąd
polegający na usiłowaniu wprowadzenia wyznania wiary
na tyle tylko obszernego, by pomieściło ono poglądy
jego pierwszych animatorów.

„KONFEDERACJA KOŚCIOŁÓW” JEST NIEWSKAZANA
Chociaż podziały w Kościele Chrystusowym są bardzo niewłaściwe i całkowicie przeciwne Bożej woli i
Jego Słowu, to jednak są one daleko korzystniejsze niż
jedność w niewoli papieskiego systemu wiary. Zamiast
więc usiłować doprowadzić do zjednoczenia wszystkich
sekt w jakiejś jednej „konfederacji kościołów”, która
byłaby podobna do papieskiego systemu jedności (tyle
tylko, że na wyższym nieco poziomie), i przy pomocy
której można by regulować i ograniczać kolejne rozważania i dalszy wzrost, potrzebowalibyśmy czegoś całkiem przeciwnego – należałoby usunąć wszystkie sekty oraz ich zawiłe kreda i wyznania wiary. Zamiast jeszcze ściślejszego wiązania się (w tego rodzaju Unię Konfederacji Kościołów – czyli kołem w kole, podwójnym
uwięzieniem), należałoby się pozbyć wszelkiego rodzaju
niewoli, z wyjątkiem prostego sprawdzianu nałożonego przez wymagania jednej wiary, raz świętym podanej. Wszystkie sekciarskie nazwy stronnictw powinny
zostać odrzucone, a imię Chrystusa winno być jedynym
imieniem noszonym przez Jego Kościół.
Takie złamanie sekciarskich ogrodzeń pozwoliłoby
prawdziwym dzieciom Bożym na dobrowolne przyjęcie pierwotnego i prostego sprawdzianu „wszyscy jednym jesteście w Chrystusie” [Gal. 3:28] – to właśnie
byłoby potrzebne. Unicestwiłoby to sekciarską pychę,
która tak często udaje prawdziwą chrześcijańską gorliwość i miłość, a skłaniało do rozwijania prawdy, a przez
to także przyczyniałoby się do rozwoju prawdziwej gorliwości dla prawdy, której życzyłby sobie nasz Pan dla
swoich naśladowców. Określenie Kościół Chrystusowy
nie oznaczałoby już dla nikogo więcej: „nasz związek
wyznaniowy”, a śpiewając poniższe słowa wszyscy mieliby na myśli ten jeden jedyny prawdziwy Kościół:
Miłuję Kościół ten, o Boże,
Którego mury przed Tobą stoją,
Miły jak oka Twego źrenica,
Który rzeźbiłeś sam ręką swoją.
W takich warunkach, uznając prawdziwy i jedyny
sprawdzian, taki jaki został przytoczony powyżej na
podstawie pism Pawła, ci, którzy wcześniej przewodzili przeciwnym sobie obozom w dyskusjach na temat roz-
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maitych zagadnień, połączyliby umysły i serca, by uważnie wyważyć różne stwierdzenia Pisma Świętego. A
szczerze poszukując Bożego planu nie za długo zostaliby zgodnie z obietnicą wprowadzeni we wszelką prawdę.
Połączyliby swe ręce i serca jako chrześcijanie, a
ponieważ ich umysły pod niektórymi względami nie od
razu by się zgodziły, byłoby tylko kwestią krótkiego
czasu, by bezstronne rozważanie Bożego planu bez sekciarskich założeń i organizacji, które należałoby koniecznie uwzględnić, doprowadziło także i ich umysły
do zupełnej jedności i ogólnej harmonii, nawet jeśli
wcześniejszy wzrost ich wiary różnił się zarówno pod
względem korzeni, jak i gałęzi. Wszyscy rozumieliby
„jednoż” [Filip. 3:16], choć niektórzy mogliby dostrzegać więcej szczegółów niż inni.
Owa wolność, a mimo to zgoda i jedność, która jest
skutkiem całkowitej akceptacji Bożej woli i Jego Słowa, nie zostanie jednak ogólnie osiągnięta, z wyjątkiem
nielicznych „zwycięzców” obecnego wieku. Pozostali
zaś, jak dowodzi Pismo Święte, będą trwali w sekciarskich więzach, a nawet będą rozwijać swą niewolę jedności poprzez tworzenie kościelnego koncernu czy też
„konfederacji kościołów” (zob. Izaj. 8:12), aż wszystko
to zostanie naprawione przy końcu obecnego czasu ucisku poprzez upadek sekciarskich monarchii, jak i obecnych rządów politycznych – Dan. 12:1; Obj. 18:2-5.
W kolejnej epoce, w czasie sądu świata, nie będzie
takich wielkich zwodniczych systemów. Obecnie jednak Bóg dozwala na ich istnienie, aby doświadczyć i
objawić „zwycięzców”.
Niechaj zatem umiłowani święci, którzy kroczą wąską ścieżką i których imiona „zapisane są w niebie” do
próbnego członkostwa w prawdziwym Kościele Chrystusowym, cierpliwie trwają w wielbieniu Boga na sposób, który inni uważają za herezję – w dokładnym rozważaniu i w wierzeniu we wszystko, co jest zapisane w
natchnionym Słowie, nawet jeśli miałoby to znaleźć się
w konflikcie z ludzkimi wyznaniami wiary i z poglądami tak zwanych wybitnych teologów. Bądźcie na tyle
prości, aby przyjąć Boga w Jego Słowie, chociaż kościelne monopole i konfederacje będą starały się świadomie lub nieświadomie przekręcać je dla swojej własnej korzyści.
Uciekajcie z tak zwanych zjednoczeń, które prowadzą jedynie w niewolę. To co jest konieczne, to mniej
niż takie zjednoczenia, a nie więcej. Każdy osobiście
potrzebuje czuć i praktykować taką wolność w zakresie
poglądów, jakiej domaga się obecnie dla siebie każda z
sekt. W tym znaczeniu i pod tym względem niewola
jedności kościoła pod zarządem papiestwa była najgorszym i najpełniejszym zniewoleniem pojedynczych
chrześcijan, zaś całkowite skruszenie wszelkich form
sekciarstwa, tak żeby nie było nawet dwóch osób, które
czują się zobowiązane do zachowania jednego wyznania wiary (z wyjątkiem podstawowych zasad), byłoby
stanem najbardziej pożądanym. Rozbicie papiestwa na
setki sekt, z których każda czuła się niezależna od innych, było dobrym dziełem, zmierzającym do urzeczywistnienia wolności, którą Chrystus nas wolnymi uczy-
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nił. Choć na początku uznane to było za katastrofę, to
jednak wkrótce ruch ten zasłynął jako Reformacja. Teraz zaś pokruszenie owych licznych sekt, tak aby każdy
osobiście stał się wolny, jest nieodzowne dla uzyskania
pełnego wzrostu w łasce, wiedzy i miłości, na ile to jest
obecnie możliwe. Owo rozbicie sekciarstwa, które obecnie uważa się za nieszczęście, zostanie stopniowo uznane za największą z religijnych reformacji. Znaki czasu
wskazują, że taka reformacja zbliża się, a Pismo Święte
ją zapowiada. Jeszcze trochę światła, jeszcze trochę
wiedzy, a spadną sekciarskie kajdany, w które zakute są
ludzkie sumienia. A wtedy dopiero zaistnieje jedność
zbudowana w oparciu o prawidłowe zasady – jedność
serc i zasad, a nie tylko wierzeń i wyznań wiary. Uznając wzajemne swobody osobiste, każdy uczeń Chrystusa będzie się czuł związany z innymi jedynie miłością
do Pana i Jego Słowa. Inni zaś zostaną oddzieleni.
Sekciarstwo żałośnie wypaczyło wspaniały obraz jedności w Chrystusie, dany przez naszego Pana tak, jak to
zostało zapisane w Ew. Jana 15:1-5. Aby dostosować
go do sekciarskich skłonności i przedstawić błąd jako
naukę Słowa Bożego, twierdzi się, że „winoroślą” jest
cały kościół, a różne „chrześcijańskie” związki wyznaniowe stanowią jej gałęzie. To, że słowa naszego Pana
nie zawierają niczego podobnego, musi stać się oczywiste dla każdego, kto w szczerości rozważy to miejsce. Gałązkami są osoby, a każda gałązka jest określona przez Pana według Jego własnego słowa jako „ktoś”.
Niechaj ta Pańska ilustracja prawdziwej i właściwej jedności wszystkich latorośli w jednym winnym krzewie
w nawiązaniu do odżywiania się tymi samymi sokami,
z tych samych korzeni, nauczy nas prawdziwej jedności i osobistej wolności w Ciele Chrystusa.

***
Przypuśćmy, że pensje i „diety” wszystkich duchownych, biskupów, księży itp. zostałyby zniesione, że
wszystkie kościoły, kaplice i katedry zburzone, wszystkie seminaria teologiczne zlikwidowane, a ich wykładowcy skierowani do innych zajęć, wszystkie chrześcijańskie związki i stowarzyszenia rozwiązane, włączając w to sekciarskie organizacje – jaki byłby tego skutek?
Trudno w to wątpić, że byłoby to ogromne błogosławieństwo ukryte pod pozorami wielkiej i straszliwej
katastrofy. Jej skutkiem byłoby zgromadzenie prawdziwych chrześcijan w jedną Bożą rodzinę, a nie w sekciarskie ugrupowanie, po to, by studiować Słowo Boże,
a nie ludzkie tradycje i wyznania wiary sformułowane
w ciemnych wiekach. Wkrótce też wszystkie dzieci
Boże, gdyby im tylko nie przeszkadzać, zaczęłyby też
słuchać Bożego Słowa. W rezultacie przyjęto by też jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest, podczas gdy
światowe masy zostałyby szybko uniesione w innym
kierunku i zauważalna stałaby się rzeczywista różnica
między Kościołem a światem. Pismo Święte wydaje się
wskazywać, że tego rodzaju zniszczenie obecnych systemów powinno mieć miejsce, zanim „pszenica” – prawdziwy Kościół – zostanie oddzielona od „kąkolu” – po-
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wierzchownych wyznawców. Duch stronniczości i umiłowanie sekt jest tak silne, że najwidoczniej dopiero
prawie całkowite zrujnowanie ich wszystkich pozwoli
uwolnić dzieci Boże, które obecnie są związane i zaślepione przez sekty i w sektach.
O tej właśnie katastrofie – sekciarskim upadku Babilonu – mówi Księga Objawienia w wizji o siedmiu
ostatnich plagach (Obj. 15-18). Cierpienie z nią związane będzie jednak w znacznej mierze duchowym rozgoryczeniem wynikającym z niespełnienienia się sekciarskich nadziei i planów oraz ze zranienia sekciarskiej pychy. Mistrz powiedział: „Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego
wszystkiego, co się dziać ma” [Łuk. 21:36]. Obejmuje
to także cierpienie spowodowane plagami, podobnie jak
i wszystkie inne niedogodności, które staną się udziałem tego świata, ponieważ pozostaje on w nieświadomości odnośnie rzeczywistego planu Bożego. To właśnie uniknięcie tych plag ma na myśli Objawiciel (czyli
nasz Pan – Obj. 1:1), gdy mówi do nas: „Wynijdźcie z
niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego” – Obj. 18:4.

TRZY KONCEPCJE KOŚCIOŁA
„Są dwie koncepcje kościoła, które dla wygody określę jako koncepcję protestancką i katolicką. Protestancki pogląd na kościół głosi, że jest to dobrowolne stowarzyszenie wierzących w Chrystusa; że ci, co mają podobne poglądy na zagadnienia religijne, łączą się w społeczność i wybierają sobie swojego pastora, który od
nich następnie wywodzi swoje upoważnienie i autorytet. W konsekwencji mają oni prawo zalecić mu, czego
ma nauczać, a czego nie, lub też całkowicie rozwiązać
swój kościół i założyć następny, dokładnie tak, jak członkowie klubu lub partii politycznej mają prawo wycofania się i utworzenia nowej organizacji. Protestancka teoria kościoła mówi, że kościół jest zgromadzeniem jednostek, którzy ‘mogą się dowolnie przeorganizować,
tworząc nowe kościoły przy każdej takiej reorganizacji’ (Ewer). Znów zgodnie z teorią katolicką kościół jest
organizacją założoną przez Wszechmogącego Boga raz
dla wszystkich, która ma trwać aż do końca czasów i do
której zaprasza On ludzi – jest to Jego rodzina, Jego
domostwo, Jego Królestwo, Jego miasto. Jego przedstawiciele są upoważnieni przez Boga, a swój nauczycielski autorytet czerpią wyłącznie od Niego. Słowem
kościół według katolików nie jest demokracją, lecz imperium, nie republiką, ale królestwem. Jako taki dany
został człowiekowi z Boskim autorytetem – jego przedstawiciele znajdują się pod przysięgą, którą składają
Wiecznemu Królowi, mają oni usługiwać ludziom w
Jego imieniu i dla Niego” – Żywy Kościół [The Living
Church].
Brat Wright, który przesłał nam powyższe wycinki,
dodaje: „Proszę podaj nam, Bracie Russell, trzeci i poprawny pogląd.”
Przedstawiając prawdziwy pogląd na Kościół, działamy w tej niekorzystnej sytuacji, że od piętnastu stule-
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Charles Taze Russell
Charles Taze Russell urodził się jako drugie z pięciorga dzieci Josepha Lytela Russella i Ann Elizy Birney 16 lutego 1852 w Allegheny (obecnie dzielnica
Pittsburga w Pensylwanii). Jego matka zmarła w wieku 29 lat, gdy Charles miał zaledwie 9 lat. Ojciec dożył 84 lat i zmarł w roku 1897, doczekawszy pełnego
rozkwitu działalności syna i podzielając jego poglądy.
Jako dwunastoletni chłopiec Charles pracował już
w sklepach galanteryjnych ojca. Prowadził rachunkowość, zajmował się klientami, a nawet prowadził jeden ze sklepów. Praca ta dała mu sporo doświadczenia w zarządzaniu działalnością gospodarczą. Gdy jednak pewnego razu jako trzynastolatka zaangażowano
go do zbiórki pieniędzy na kościół, tak się tym zraził,
że postanowił nigdy w życiu nie organizować składek
na cele działalności religijnej. W owym przekonaniu,
że Bóg sam potrafi zadbać o finansowe potrzeby swej
działalności, wytrwał do końca życia, nigdy nie prowadząc zbiórek pieniędzy.
Charles był bardzo religijnym dzieckiem. Matka pragnęła, by został misjonarzem, a on sam na chodnikach
w Filadelfii wypisywał wersety biblijne, by zwrócić
uwagę przechodniów na grożącą im karę wiecznych
mąk. Początkowo razem z rodziną uczęszczał do kościoła prezbiteriańskiego, jednak jeszcze jako nastolatek sam zadecydował o przystąpieniu do kościoła
kongregacjonalnego. Wkrótce potem, po zapoznaniu
się z literaturą religijną tego kościoła i po dyskusjach
z pastorami oraz rówieśnikami, w wieku 16 lat zaczął
wątpić, czy chrześcijaństwo w ogóle jest w stanie odpowiedzieć na dręczące go pytania. Zaczął się wtedy
interesować filozofiami Wschodu – konfucjanizmem,
buddyzmem, taoizmem i hinduizmem.
W takim stanie zetknął się w 1870 roku, w wieku
osiemnastu lat z kaznodzieją adwentystycznym, Jonasem Wendellem (1815-1873), który zapowiadał w swoich wykładach, że Jezus miał powrócić na ziemię na
przełomie 1873/74 roku. Sposób argumentacji tak przekonał Charlesa, że z ponowną gorliwością powrócił
do przekonania, że Biblia jest księgą zawierającą Słowo Boże oraz nadzieję zbawienia nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi.
Począwszy od 1870 roku Charles wraz z ojcem Josephem i siostrą Margaret oraz niektórymi innymi zainteresowanymi przyjaciółmi, jak na przykład dobrze
wykształconymi millerytami Georgem Storrsem i G.
Stetsonem, zaczynają uczestniczyć w intensywnych
studiach biblijnych, które mają doprowadzić do poznania Boga przy całkowitym odrzuceniu wszelkich
ludzkich tradycji. W ramach tej społeczności Charles
oraz jego rodzina zrozumieli właściwe znaczenie chrztu
i postanowili odnowić swe poświęcenie. Wszyscy troje zostali ponownie ochrzczeni przez zanurzenie w wodzie w 1874 roku.
Na wiosnę roku 1876 Charles w czasie jednej ze
swoich służbowych podróży otrzymuje w Filadelfii
kopię czasopisma Herald of the Morning (Zwiastun

C. T. Russell w 1879 roku, w wieku 27 lat,
gdy zakładał czasopismo Zion’s Watch Tower

Poranka) wydawanego przez Nelsona Barboura
(1824-1908). Poglądy wyrażone w tym czasopiśmie,
zbliżone do tego, co głosił Wendell, tak go zainteresowały, że natychmiast umówił się na spotkanie z
Barbourem i wkrótce zaczął finansować jego działalność wydawniczą. Barbour głosił, że w kwietniu 1878
roku nastąpi zabranie do nieba żyjących świętych, a
świat przez pozostałe jeszcze do tego momentu dwa
lata będzie znajdował się na próbie żniwa, która oddzieli świętych od grzeszników.
Młody Russell zafascynowany tymi poglądami,
przekonany o krótkim czasie, jaki ma upłynąć do spełnienia się wszystkich obietnic Bożych, postanawia
całkowicie poświęcić się sprawie Pańskiej. Natychmiast i w wielkim pośpiechu sprzedaje wszystkie pięć
sklepów i całe związane z tym przedsiębiorstwo za
łączną sumę 300 tys. dolarów, co odpowiada dzisiejszej sile nabywczej około 5,5 mln dolarów. Pewna
część tej kwota została natychmiast zużytkowana na
opublikowanie i rozpowszechnianie książki Barboura Trzy światy, wydanej w 1877 roku. Opublikowana została także broszura, którą Charles zaczął pisać
jeszcze w 1874 roku Cel i sposób powrotu naszego
Pana. Wyrażony tam został między innymi pogląd o
duchowym, niewidzialnym przyjściu Jezusa. Nie był
to bynajmniej pogląd całkowicie nowy, wyznawał go
między innymi Izaak Newton i inni.
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Gdy minęła wiosna 1878 roku, a żyjący święci nie
zostali zabrani do nieba, Charles powrócił do badania
Biblii w taki sam sposób, jak czynili to od 1870 roku.
Barbour zaś, rozczarowany niespełnieniem się jego
oczekiwań, zaczął zmieniać poglądy, które złączyły
go z Russellem. Spowodowało to ich rozstanie. W lipcu 1879 roku ukazuje się pierwszy numer niezależnego czasopisma, kontrolowanego już odtąd całkowicie
przez Charlesa T. Russella, pod tytułem Zion’s Watch
Tower (Strażnica Syjonu).
W marcu 1879 roku po zaledwie kilkumiesięcznej
znajomości Russell żeni się z Marią Frances Ackley
(1859-1838). Małżeństwo to oparte było na obopólnym postanowieniu celibatu, a jego celem miało być
ułatwienie obu partnerom działalności ewangelicznej.
Nieporozumienia odnośnie roli, jaką Maria chciała
odgrywać w zarządzaniu wspólnie wydawanym czasopismem, doprowadziły do sądownie orzeczonej separacji w 1897 roku.
W 1881 roku Russell zakłada towarzystwo wydawnicze Zion’s Watch Tower Tract Society, mające na
celu publikację nie tylko czasopism, ale także broszur,
książek i Biblii. Oficjalnie zostało ono zalegalizowane w 1884 roku. Odtąd zaczyna się szeroko zakrojona
działalność. Lokalna grupa studiów biblijnych liczy
już 200 członków, którzy corocznie wybierają Russella na swojego pastora. Podążają za tym inne społeczności w całych Stanach Zjednoczonych, a wkrótce też w Europie, Australii i na innych kontynentach.
W 1881 roku Russell publikuje pierwszą większą
książkę Pokarm dla myślących chrześcijan. W tym
samym roku pojawia się broszura Przybytek i jego
nauki oraz Cienie Przybytku lepszych ofiar, z których
to pozycji ta ostatnia do końca będzie uznawana jako
jedna z podstawowych jego prac. Przy rozważaniu
symboliki Przybytku Russell dochodzi bowiem do
wniosku, że zbawienie świata i wybór Kościoła, który
ma temu zbawieniu usługiwać, to dwa różne zadania
w wielkim Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi.
Odkrycie to uszeregowało zrozumienie wielu niejasnych dotąd miejsc Biblii.
W 1886 roku Russell rozpoczyna publikowanie serii Wykładów Pisma Świętego, która zaplanowana była
pierwotnie na siedem tomów, z których siódmego
Russell nie zdążył już lub też nie chciał opracować.
Pierwszy tom otrzymał nazwę Boski Plan Wieków i
zawierał systematyczne i precyzyjnie zaplanowane
ujęcie zrozumienia Biblii, wypracowanego w ciągu 16
lat studiów. Kolejne tomy Wykładów ukazują się w
następujących latach: Nadszedł Czas – 1889, Przyjdź
Królestwo Twoje – 1891, Walka Armagieddonu –
1897, Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem –
1899, Nowe Stworzenie – 1904. Wszystkie te publikacje były tłumaczone na liczne języki i osiągnęły
ogromne nakłady, jednak najczęściej wydawanym i
najszerzej publikowanym pozostał Boski Plan Wieków,
który z łącznym nakładem blisko 5 mln egz. jest bodaj najczęściej po Biblii wydawaną chrześcijańską
książką religijną.
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W 1903 roku wiele gazet rozpoczyna publikowanie kazań Pastora Russella. Łącznie docierają one do
około 15 mln obywateli USA. W tym czasie Russell
staje się jednym z najpopularniejszych kaznodziei, a
na jego publiczne wykłady przybywają tysiące ludzi.
W 1910 roku odwiedza Rosję i Palestynę. W czasie
tej podróży przybywa również na tereny Polski, spotykając się głównie ze społecznościami żydowskimi.
W 1911 r. wraz z grupą 7 osób udaje się w podróż
dookoła świata w celu zbadania warunków pracy misyjnej w różnych częściach globu. Przy tej okazji ponownie odwiedza Żydów w Palestynie i w Galicji, wykładając im proroctwa o rychłym zgromadzeniu Izraela do ich ziemi. Po powrocie zostaje zaproszony przez
nowojorskie społeczności żydowskie do wygłoszenia
publicznego wykładu na Hippodromie, któremu przysłuchują się cztery tysiące przedstawicieli pięciu różnych społeczności żydowskich. Później wielkim powodzeniem cieszą się również prezentacje multimedialnego pokazu Fotodrama Stworzenia, zawierającego setki zdjęć, muzykę, a także pierwsze ruchome
obrazy w kolorze.
W czasie powrotu z objazdu zachodnich i południowych Stanów Charles Taze Russell umiera 31 października 1916 w pociągu, który przejeżdża akurat
przez miejscowość Pampa w Teksasie. Przyczyna
śmierci była związana z zapaleniem uchyłków, któremu towarzyszyła dolegająca mu już wcześniej arytmia oraz skrajne wyczerpanie. Ogłoszenia o jego
śmierci znalazły się w tytułach pierwszostronicowych
artykułów najważniejszych gazet na świecie.
Opr. na podst. Pastor-Russell.com,
„His Life and Biography”

C. T. Russell w 1911 roku
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ci ludziom głosi się jeden z tych dwóch poglądów lub
kombinację ich obu, podczas gdy prawdziwa idea Kościoła znikła z pola widzenia około drugiego wieku naszej ery. Owo poprawne ujęcie, tak jak my go pojmujemy, jest następujące:
Kościół Boży, gdy zostanie skompletowany i zorganizowany, będzie wszystkim tym, o czym mówi przytoczona powyżej koncepcja katolicka lub episkopalna. Nie
jest on jednak jeszcze kompletny, więc nie jest też zorganizowany. W swej zorganizowanej formie zostanie
przyobleczony mocą i będzie „nie demokracją, ale monarchią, nie republiką, ale Królestwem. Jako taki [będzie] dany człowiekowi [światu – w czasie Tysiąclecia]
z Boskim autorytetem [i z mocą, która wesprze jego
władzę]. Jego przedstawiciele znajdą się [w przyszłości] pod przysięgą, którą złożą Wiecznemu Królowi, i
będą usługiwać ludziom w Jego imieniu i w Jego sprawie”. Wszystko to, tak jak to zostało napisane, odpowiada dokładnie nadchodzącemu królowaniu Kościoła, gdy będzie on „błogosławił wszystkim rodzajom ziemi”. Nie będzie to jednak odpowiadało obecnemu stanowi rzeczy. Nie ma obecnie takiej organizacji, która
dysponowałaby Boskim autorytetem, aby mogła absolutystycznie zarządzać ludzkością. Nie ma takiej organizacji, która by to dzisiaj czyniła, choć wiemy, że istnieje wiele takich, które uzurpują sobie tego rodzaju
prawa w teorii, twierdząc, że powinno się im pozwolić
taką władzę sprawować. A wiele innych chętnie by tamtych naśladowało.
To był fatalny błąd, w który kościół zaczął popadać
w drugim wieku. Wysiłki urzeczywistnienia tej fałszywej koncepcji znalazły swą kulminację w wyniosłej
imperialnej imitacji przyszłego Królestwa, jaką jest papiestwo, które od stuleci usiłuje dominować nad światem, twierdząc, że ma do tego „Boskie upoważnienie”.
Owa idea w większym lub mniejszym stopniu przeniknęła i zatruła także koncepcje głoszone przez protestancki kler, który naśladując fałszywe papieskie idee kościoła, także twierdzi, że kościół jest już obecnie zorganizowany, choć ich twierdzenia, że mają „Boskie upoważnienie” do nauczania ludzi i rządzenia światem, są na
ogół przedstawiane mniej chełpliwie niż to ma miejsce
w przypadku papiestwa.
Kościół Boży nie jest jeszcze zorganizowany. Wręcz
przeciwnie – Wiek Ewangelii jest czasem powoływania i doświadczania ochotników gotowych ofiarować
się i cierpieć ze swym Mistrzem już teraz, aby przez to
udowodnić, że są godni (Obj. 3:4,5,21; 2 Tym. 2:11-12;
Rzym. 8:17) tego, by zostać zorganizowani jako współdziedzice Jego Królestwa przy końcu Wieku Ewangelii, kiedy to zostanie ono ustanowione lub też zorganizowane w wielkiej chwale, aby błogosławić światu i nad
nim panować z „Boskim upoważnieniem”.
W międzyczasie owi niezorganizowani, a jedynie
powołani, którzy starają się uczynić swoje powołanie i
wybranie pewnym, by otrzymać udział w Królestwie (2
Piotra 1:10; 2 Kor. 5:9), są jedynie „ochotniczym stowarzyszeniem wierzących”, którzy czują się do siebie
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przyciągani jedynie siłą wzajemnego wsparcia w usiłowaniu poznania i wykonania woli Mistrza, aby mogli
być uznani za godnych obiecanej czci i chwały, a nie po
to, by panować nad ludźmi z Boskiego upoważnienia,
jako że obecnie takiej władzy nie mają. Jest to „ochotnicze stowarzyszenie” poświęconych, w którym nie ma
miejsca na żadną absolutną władzę jednych nad drugimi. Nikomu nie powinno się pozwalać na panowanie
nad dziedzictwem Pańskim, gdyż jeden jedyny Pan pozostawił pouczenie: „Ale wy nie nazywajcie się mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy
jesteście wszyscy braćmi” – Mat. 23:8.
Zamiast królewskiej i wielkopańskiej zasady panowania, powszechnej w tym świecie, nasz Mistrz pozostawił wszystkim całkiem inną i przeciwną regułę: „Wiecie, iż ci, którym się zda, że władzę mają nad narody,
panują nad nimi, a którzy z nich wielcy są, moc przewodzą nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami; ale
ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie
sługą waszym; A ktobykolwiek z was chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich. Bo i Syn człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu” – Mar. 10:42-45.
Pan był najprzykładniejszym sługą. Także między
apostołami, ci którzy za przywilej służby Kościołowi
płacili najwyższą cenę – jak Paweł, Piotr, Jan czy Jakub
– byli owszem poważani przez tych, którzy mieli ducha
prawdy, ale w proporcji do ich służby, a nie do tytułów,
tog, szat i ludzkich zaszczytów, których w ogóle nie
posiadali.
Kościół, czyli zgromadzenie wierzących – praktykantów przyszłej chwały – w swoim „ochotniczym stowarzyszeniu” miał istotnie uznać „nauczycieli”, „pomocników”, „apostołów” itp., ale nie ich ustanawiać. Gdy
tylko rozpoznają oni człowieka „potężnego w Pismach”,
„sposobnego do nauczania”, zdolnego do objaśniania
Boskiego planu, a w szczególności uzdolnionego, by
budować ich w najświętszej wierze, winni z zadowoleniem okazać wdzięczność za tę Bożą łaskę wzbudzającą wśród nich takowych sług wszystkich, którzy wspieraliby ich w rozumieniu Jego Słowa. Powinni oni jednak zawsze być bardzo ostrożni, by radując się i dziękując Bogu za tych sług, wymagali w każdym punkcie
nauki potwierdzenia: „tak mówi Pan”. Winni oni także
na każdy dzień rozważać Pismo Święte, by przekonać
się, czy tak się rzeczy mają – czy rozumowanie i argumenty podawane przez nauczycieli zgadzają się z całym świadectwem objawionego planu Boga.
W ten sposób Pan jest nauczycielem dla swych naśladowców, raz po raz posyłając spośród nich samych
ludzi, zwracających ich uwagę na prawdy, które zostały
przeoczone, lub na szkodliwe błędy, które się zakradły.
Owi „cisi” między praktykantami będą słuchali głosu
Mistrza, obojętnie przez kogo by przemawiał. Tacy będą
wprowadzeni w prawdę i przygotowani do wzięcia w
słusznym czasie udziału w organizacji Jego Królestwa.
„Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych
drogi swojej” – Psalm 25:9.
Jak się więc okazuje, obydwie koncepcje, zarówno
katolicka, jak i protestancka, są błędne. Katolickie uję-
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cie stosuje przyszłą organizację w obecnym czasie, zaś
pogląd protestancki, choć unika pewnych tego rodzaju
błędów, ciągle jednak wyznaje ich wystarczająco dużo,
by sobie szkodzić, gdyż zamiast uznać wszystkich poświęconych wierzących za „ochotnicze stowarzyszenie”,
w którym Bóg powoływałby swych własnych nauczycieli, protestanci usiłują zorganizować się i związać credami oraz wyznaniami wiary w rozmaite sekty, z których każda pragnie utrwalać samą siebie oraz swe idee,
a także wybierać i postanawiać własnych nauczycieli
w swoich seminariach.

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ
Istnieje dzisiaj wiele organizacji, które uzurpują sobie prawo do nazywania się Kościołem i które wiążą
się w rozmaite unie. My jednak chcielibyśmy obecnie
wskazać na autorytet Bożego Słowa, które podaje, jaki
Kościół ustanowił nasz Pan i jakie są podstawy jego
jedności. Po drugie, pragniemy wykazać, że każdy chrześcijanin winien należeć do tego Kościoła. Po trzecie –
pokazać szkodliwe skutki łączenia się ze złym kościołem. Oraz po czwarte – gdybyśmy przyłączyli się do
prawdziwego Kościoła, jakie byłyby skutki utraty naszego w nim członkostwa.
Po pierwsze, Kościół, który Jezus począł gromadzić
w czasie swej służby, i który został uznany przez Jego
Ojca w dniu Pięćdziesiątnicy po złożeniu ceny okupu,
był jedynie nieliczną gromadką uczniów, którzy poświęcili ziemski czas, talenty i życie na ofiarę dla Boga. Stanowili oni „ochotnicze stowarzyszenie” dla wzajemnego wspierania się. Owo zgromadzenie było pod prawami i zarządem Chrystusa, jego Głowy, czyli uznanego
autorytetu władzy. Wiązała ich tylko wzajemna miłość
i wspólne zainteresowania. Ponieważ wszyscy zaciągnęli się pod dowództwo Jezusa, nadzieje, obawy, radości,
smutki i cele jednego, stawały się udziałem wszystkich.
W taki sposób doznawali oni znacznie doskonalszej jedności serc, niż byłoby to możliwe, gdyby wiązało ich
jedynie ustanowione przez ludzi wyznanie wiary. I tak
ich jedyną podstawą jedności był duch, ich wszechogarniającym prawem – miłość, a wszyscy razem znajdowali się pod posłuszeństwem „prawa ducha”, tak jak
zostało ono wyrażone w życiu, działaniu i słowach ich
Pana. Ich zarządzeniami była wola tego, który powiedział: „Jeśli mię miłujecie, przykazania moje zachowajcie.”
Są dwa znaczenia, w których można rozważać zagadnienie prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
Wszyscy, którzy tak jak pierwotny Kościół, całkowicie
poświęcili się, by czynić wolę Ojca, poddani będąc jedynie woli i zarządzeniom Chrystusa i nie okazując
posłuszeństwa niczemu innemu – ci właśnie, owi święci, od początku Wieku Ewangelii aż do jego końca, gdy
tylko wszyscy z tej klasy zostaną zapieczętowani, stanowić będą „KOŚCIÓŁ PIERWORODNYCH, których
imiona zapisane są w niebie”. Ci wszyscy mają takie
same dążenia, nadzieje i cierpienia, a w słusznym czasie staną się współdziedzicami z Chrystusem Jezusem
owego wielkiego dziedzictwa – odziedziczą oni Królestwo, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują.
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W innym znaczeniu klasa ta została uznana poprzez
uhonorowanie jej części jako reprezentacji całości. W
tym sensie o wszystkich żyjących z tej klasy można
mówić jako o Kościele. Tak samo więc każda część owej
klasy żyjących naśladowców, która ma możliwość się
ze sobą spotykać, może być słusznie nazywana Kościołem, ponieważ tam, gdzie gromadzą się dwaj lub trzej
w imieniu Pana, tam obiecał On być między nimi. A
wobec tego ich spotkanie jest zbieraniem się kościoła –
zgromadzeniem „kościoła pierworodnych”. Stanie się
ono walnym zgromadzeniem [Hebr. 12:23], gdy cały
Kościół takim się stanie i zostanie uwielbiony wraz z
ich Głową.
Taka jest więc nasza definicja Kościoła Chrystusowego. Została ona doskonale zilustrowana przez Pawła
(Rzym. 12:4-5), gdy porównuje on Kościół do ludzkiego ciała. W obrazie tym głowa wyobraża naszego Pana,
a wszyscy, którzy do Niego należą, tworzą Jego Ciało,
nad którym Głowa panuje. Jezus był i zawsze będzie
Głową dla swojego Kościoła jako całości. Jest on także
Głową i Władcą całego żyjącego Kościoła. Także w każdym zgromadzeniu, gdzie spotykają się dwaj lub trzej
w Jego imieniu (gdy Jego Słowo jest upragnione i poważane), jest On Głową, Władcą i Nauczycielem.
Gdyby ktoś zapytał, w jakim sensie On uczy, odpowiedzielibyśmy – przez zastosowanie w praktyce charakteru Głowy, czyli Nauczyciela, poprzez korzystanie
z nauki jednego – lub większej ilości – z Jego narzędzi
do rozwijania prawdy, przez wzmacnianie wiary, ośmielanie nadziei, pobudzanie gorliwości itp., dokładnie tak,
jak głowa ciała może nakazać jednym członkom, by
usługiwały innym. Tutaj jednak potrzebne jest słowo
przestrogi: Jeśli ktoś stanie się tak użytecznym członkiem jak prawa ręka, powinien się strzec, by nie przejmować pozycji i władzy Głowy w celu forsowania swych
własnych słów i koncepcji jako jedynie słusznej prawdy. Zawsze powinien on pamiętać, że jego najwyższym
zaszczytem jest pełnienie roli palca wskazującego lub
też narzędzia mówczego do wyrażania woli jedynego
Pana i Mistrza. Niechaj się taki nie nadyma, gdyż pycha paraliżuje i czyni bezużytecznym. „Ale wy nie nazywajcie się mistrzami [nauczycielami]; albowiem jeden jest mistrz [Głowa] wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi” [Mat 23:8]. Również niechaj pomniejsze członki nie pogardzają swoimi urzędami, bo
„jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzieżby
było ciało?” [1 Kor. 12:19] „I owszem daleko więcej
członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są” [1 Kor. 12:22]. „Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał” [1 Kor.
12:18].
Jakże prosty, piękny i skuteczny jest Boży plan owego „ochotniczego stowarzyszenia” Jego dzieci.
To doprowadza nas do drugiego zagadnienia, to jest,
że wszyscy chrześcijanie powinni być przyłączeni do
takiego stowarzyszenia lub grupy inicjatywnej. W świetle tego, co zostało już powiedziane odnośnie klasy
wchodzącej w skład Kościoła powoływanego przez
Pana, jest oczywiste, że jeśli wyrzekłeś się całej swojej
woli, talentów, czasu itp., zostałeś uznany przez Pana
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za aspiranta do członkostwa w Kościele, którego On
jest Głową, i którego imiona zapisane są w niebie. W
taki sposób przez poświęcenie przyłączamy się do prawdziwego Kościoła, a nasze imiona zostają odnotowane
w niebie. Ktoś jednak powie: Czy nie muszę jednak przystąpić do jakiejś organizacji na ziemi, opowiedzieć się
za którymś z wyznań wiary i pozwolić, by moje imię
zostało zapisane na ziemi? Nie! Pamiętaj, że to Pan jest
naszym wzorem i Nauczycielem, a w żadnym z Jego
słów czy czynów nie znajdziesz ani jednej podstawy do
tego, by zobowiązywać się do przyjmowania jakiegoś
creda czy tradycji ludzkiej, z których wszystkie mają
skłonność do tego, by czynić Słowo Boże bezużytecznym i zniewolić cię, co przeszkodzi w twoim wzroście
w łasce i znajomości, przed czym Paweł znów przestrzega nas, mówiąc: „Stójcie tedy w tej wolności, którą nas
Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” – Gal. 5:1.
Ktoś inny znów powie: Jeśli nie jest rzeczą właściwą
przyłączyć się do któregoś z istniejących nominalnych
kościołów, to może należałoby założyć jakieś własne
zauważalne stowarzyszenie? Tak, to jest to, co właśnie
tworzymy – stowarzyszenie ukształtowane na wzór pierwotnego Kościoła. Uważamy, że powróciliśmy do pierwotnej prostoty. Pan Jezus jest naszą Głową i Prawodawcą. Duch święty jest naszym tłumaczem i przewodnikiem prowadzącym nas do prawdy. Imiona nas wszystkich zostały zapisane w niebie. Czujemy się związani
miłością i wspólnymi zainteresowaniami.
Pytasz, w jaki sposób się wzajemnie rozpoznamy?
My zaś pytamy, jak my mielibyśmy pomagać we wzajemnym rozpoznawaniu się, skoro duch naszego Mistrza przejawia się w słowach i w czynach, w sposobie
postępowania i w wyglądzie? O tak, żywa wiara, niekłamana miłość, wytrwałość, łagodność i dziecięca prostota połączone z dojrzałą wytrwałością i gorliwością
znamionują synów Bożych i nie potrzebujemy ziemskich
list członkowskich, ponieważ imiona wszystkich takich
ludzi zapisane zostały w Barankowej księdze żywota.
Chorzy potrzebują odwiedzin i wsparcia? Oni natychmiast gotowi są poświęcić swój czas. Gdy praca Pańska wymaga nakładów finansowych – oni pierwsi poświęcą swoje środki. Jeśli praca ta zhańbi ich przed
światem i zwyrodniałym nominalnym kościołem – oni
ofiarowali Bogu także swoją reputację i wszystko inne.
Zapytasz jednak: A w jaki sposób mamy postępować
z kimś takim spośród nas, który nie postępuje porządnie? Jeśli nie mamy żadnej organizacji, podobnej do
tych, które widzimy wokół, w jaki sposób uwolnimy się
od takiego człowieka, zgodnie z tym, czego Pan od nas
oczekuje? Odpowiadamy: Postępuj dokładnie tak, jak
nakazał Jezus i Paweł.
Obecnie, tak jak w pierwotnym Kościele, pojedynczy członkowie znajdują się na różnych poziomach osobistego rozwoju. Apostoł Paweł mówi (1 Tes. 5:14), że
niektórzy są bojaźliwi i trzeba ich pocieszać, niektórzy
są słabi i ich trzeba podtrzymywać, że choć trzeba być
cierpliwymi względem wszystkich, to należy także upominać niesfornych (którzy dają się sprowadzić z drogi
wyznaczonej przez prawdziwego ducha Chrystusowe-
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go). Nie należy mylić niesfornych z bojaźliwymi, by ich
pocieszać, ani też ze słabymi, by ich wzmacniać, ale
trzeba w cierpliwości, z miłością upominać niesfornego. Kogo nazywa on niesfornym? Bez wątpienia jest
wiele sposobów niesfornego (niezdyscyplinowanego)
postępowania, ale w 2 Tes. 3:11 mówi on o takich, którzy w ogóle nie pracują, tylko zajmują się niepotrzebnymi sprawami. Upomina ich, by pracowali, tak jak on
pracował, żeby nie być dla nikogo ciężarem. Jeśli zaś
ktoś nie chce pracować, niechaj też i nie je. On sam tak
postępował, aby być przykładem dla innych. Przestrzega także przed niemoralnymi i niesprawiedliwymi ludźmi, a także przed tymi, którzy przekręcają Pismo Święte i w ten sposób obracają Prawdę Bożą w kłamstwo.
Następnie znów w wersecie 14 [2 Tes. 3:14] mówi, że
po ostrzeżeniu takiego kogoś: jeśli „jest nieposłuszny
(…) tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się
zawstydził; wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela,
ale napominajcie jako brata.”
Znów nasz Pan daje wyraźne przepisy odnoszące się
do zgorszenia między dwoma braćmi. Mat. 18:15-17:
„A jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i nim samym: jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. Ale jeśli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch, aby w
uściech dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi [zgromadzeniu braci, którzy się razem zbierają]; a jeśliby
zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik.” Jeśli pod przywództwem naszego Wodza przestrzegalibyśmy Jego przykazań – co powinno mieć miejsce,
jeśli naprawdę Go miłujemy – niewiele byłoby nieporozumień i trudności między braćmi.
Owo stowarzyszenie posiada swoich ewangelistów,
pasterzy i nauczycieli, wskazywanych i wyznaczanych
przez Pana. Nie potrzebują oni nałożenia rąk z namaszczenia tak zwanej sukcesji apostolskiej, ponieważ „Duch
Panującego Pana pomazał” wszystkich członków Jego
Ciała, aby opowiadali Ewangelię oraz dokonywali innych dzieł opisanych w Izaj. 61:1, a obowiązkiem każdego członka Ciała jest sprawowanie swego urzędu w
celu budowania innych członków. W prawdziwym Kościele wszyscy są kapłanami, jest to stowarzyszenie kapłanów, a nie stowarzyszenie pod kontrolą kleru czy
klasy kapłańskiej (1 Piotra 2:9). Jest tylko jeden wielki
Biskup, czyli Nadzorca, który wzbudza i posyła od czasu do czasu swych własnych specjalnych wysłanników,
aby odkrywali prawdy, obalali błędy, itp. Luther wydaje się być jednym z nich, także Wesley i inni. Jednak
nasz Pan zachowuje swoje Biskupstwo, zgodnie z tym,
co powiedział apostołom (1 Piotra 2:25). Jakże doskonałe jest owo ochotnicze zjednoczenie Ksościoła Chrystusowego, którego członkostwo wynika z zapisu w niebie, ze związku miłości i rządów ducha. Jakże smutny
jest błąd polegający na myleniu kościoła nominalnego
z rzeczywistym.
Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak ważne są
nasze cztery tezy. Byłoby to istotnie strasznym nieszczęściem, gdybyśmy utracili członkostwo w prawdziwym
Ciele Chrystusa. A żaden członek nie jest wolny od tego

1/2008

STRAŻ

zagrożenia, jeśli nie strzegłby pilnie swojej starej natury, która uznana została za martwą, aby nie powracała
ponownie do życia i nie ujawniała się w postaci pychy,
samolubstwa, zawiści, obmowy i wielu innych jeszcze
grzechów. Zaś napełnieni miłością – miłością, która
domaga się ofiary – przyobleczeni pokorą i przykryci
zbawczą krwią, możemy czuć się bezpieczni w Kościele (Ciele), mając zapewnienie, że „upodobało się Ojcu
naszemu dać nam królestwo”.
O tak, królestwo jest chwalebnym przeznaczeniem
prawdziwego Kościoła – „maluczkiego stadka” – obecnie kroczącego drogą upokorzenia, wychylającego do
dna gorzki puchar śmierci. Chwała, która zostanie w
nas objawiona, na razie zauważalna jest jednie oczyma
wiary, zaś pokusy i próby widoczne są na każdym kroku. „Bójmyż się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy
o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał się kto z was
być upośledzony” – Hebr. 4:1.
W taki sposób Paweł ostrzega innych i taką bojaźń
sam żywił, „aby innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego” (1 Kor. 9:27).
Nasze imiona mogą zostać odrzucone jako nie nadają-
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ce się z punktu widzenia członków nominalnego kościoła, ale radujmy się i weselmy się, że imiona nasze
zostały zapisane w niebie. Mogą oni patrzeć na was krzywym okiem, mogą was oczerniać, kłamliwie mówić
wszystko co złe przeciwko wam lub też mogą oni starać się pozyskać was ponownie przez pochlebstwo, przekonując, że nie powinniście zaprzepaszczać swych
szans, że moglibyście tak wiele osiągnąć, gdybyście tylko z nimi zostali. Ach, jakże potrzebna jest w owym
„złym dniu” wiara, która:
Nieporuszona świata złym spojrzeniem,
Nie zważa na pochlebny gest.
Wśród fal utrapień kroczy niezachwiana
Szatańskie sidło nie straszne jej jest.
Najdrożsi, raz jeszcze powtórzmy sobie ostrzeżenie:
„Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo
niewoli. – Nie poddawajmy się mu nawet w najmniejszym stopniu.
Zion’s Watch Tower, październik-listopad 1888, R-1074

„Pan Jest Pasterzem moim”
PSALM 23 – LISTOPAD 1908

Złoty tekst: „Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie” – Psalm 23:1.
Żadna z pięknych lekcji, jakich Pan udzielił nam za
pośrednictwem proroka Dawida, nie wydaje się tak
wymowna, jak psalm, który stanowi podstawę naszej
lekcji. Pasterze Wschodu i ich troskliwa miłość do owiec
stanowią ilustrację troski naszego Niebiańskiego Ojca
o nas. Prawdą jest, że nasz Odkupiciel został posłany
jako Dobry Pasterz, aby oddać swe życie za owce i przez
swą śmierć otworzyć drzwi do owczarni Boskiej miłości i łaski, odpoczynku i pokoju. To był ulubiony obraz,
który nasz Pan Jezus pozostawił nam o sobie: „Znam
[owce] moje, a moje mię też znają”. „Owce moje głosu
mego słuchają.” „Ale za cudzym nie idą, (…) bo nie
znają głosu obcych.” [Jan 10:14,27,5] Apostoł podążał
za tą samą myślą, gdy pisał o powrocie naszego Pana.
Wspomina o Nim jako o Dobrym Pasterzu stada: „Albowiemeście byli jako owce błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych”
(1 Piotra 2:25). W podobny sposób o starszych Kościoła
napisane jest, że są pastorami [pasterzami] i „biskupami
[opiekunami], aby paśli zbór Boży” (Dzieje Ap. 20:28).
Jakże pokrzepiający jest ów wszechstronny obraz
Bożej łaski i opieki przejawiającej się w trosce o powodzenie Pańskich owiec. Mimo to winniśmy zawsze mieć
na uwadze to, że podpasterze nie są właścicielami trzody, a ich użyteczność w roli opiekunów stada sprawdza
się wiernością w przekazywaniu owcom poselstwa Wielkiego Pasterza oraz w miarę ich możliwości w przenoszeniu tonu Jego głosu i Jego ducha poprzez Jego Słowo. Wierni podpasterze, podobnie jak apostoł, będą
mieli takie pragnienie: „A wyście się naśladowcami
naszymi i Pańskimi stali” – 1 Tes. 1:6.

Z drugiej zaś strony owce są zachęcane do tego, by
oceniały ducha podpasterzy, czy zgadza się on z duchem
Księcia Pasterzy, czy nie, tak aby nie zostały zwiedzione. Mają one doświadczać duchów tych, którzy podają
się za pastorów, czyli podpasterzy, aby stwierdzić, czy
są oni z Boga, czy też mówią tylko w swoim imieniu.
Czy ich słowa i czyny wynikają z miłości, czy z samolubstwa? Mają one polecenie, by rozpoznawały tych
pasterzy, którzy karmią się kosztem owiec, nie karmiąc
stada.
Rozpatrując krytycznie nasz tekst zauważamy, że
Pasterzem nie jest żaden z podpasterzy ani nawet nasz
Pan, Jezus, ale Niebiański Ojciec. Hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone na Pan, to JHWH. Fakt ten
ogromnie podnosi znaczenie całego obrazu. Powinniśmy owszem miłować wszystkie owce, podpasterzy oraz
„Dobrego Pasterza” stada, jednak nasza radość staje się
jeszcze większa, gdy uświadamiamy sobie, kto jest
owym „Wielkim Pasterzem”, gdy słyszymy głos „Dobrego Pasterza”, Jego Syna, który zapewnia nas o miłości Ojca mówiąc: „Sam Ojciec miłuje was” [Jan 16:27].
Jakże cudowne jest to, że Niebiański Ojciec, otoczony
zastępami bezgrzesznych aniołów, ma troszczyć się o
ludzi jak o owce i interesować się tymi, którzy tu na
ziemskim poziomie przez nieposłuszeństwo Adama
pogrążyli się w śmierci. Jakże kosztowna jest dla nas
wieść, że wielkim kosztem posłał On swego Syna, aby
stał się naszym Dobrym Pasterzem i przyprowadził z
powrotem do Boskiej owczarni wszystkie owce, które
pragną tam wrócić.
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„A MAM I DRUGIE OWCE”
Nasz Pan Jezus oświadcza: „A mam i drugie owce,
które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie [ostatecznie] jedna
owczarnia i jeden pasterz” [Jan 10:16]. Owymi innymi
owcami, jak rozumiemy, jest stado restytucyjne, które
Pan jako pasterz zgromadzi w Wieku Tysiąclecia po
swojej prawej ręce, po stronie łaski. Znajdą się tam chętni, posłuszni ludzie, którzy na koniec zostaną wprowadzeni do błogosławieństw przygotowanych dla dobrych
owiec. Krnąbrne kozły zniszczy On ostatecznie wtórą
śmiercią. Jesteśmy doprawdy szczęśliwi, że światło Teraźniejszej Prawdy jasno ukazuje, iż miliardy pogan i
nieświadomych ludzi, którzy znaleźli się w więzieniu
śmierci, ani nie będą wiecznie cierpieć, ani nie zostaną
bezpowrotnie unicestwione, lecz mają być wzbudzone,
by otrzymać wspaniałą i pełną możliwość poznania owego „Dobrego Pasterza”, który wprowadzi ich na drogę
życia. Podążając nią i korzystając z Jego pomocy, będą
mogli całkowicie uwolnić się od niedoskonałości, którą pociągnął za sobą upadek.
Szczególną naszą radość wzbudza jednak świadomość, że obecnie Pan wybiera ze świata „maluczkie
stadko” i że zostaliśmy zaszczyceni możliwością dołączenia już teraz do owego grona i do naszego Odkupiciela-Pasterza „przez niesławę i dobrą sławę” [2 Kor.
6:8], dokądkolwiek by nas nie poprowadził „wąską
ścieżką” samoofiarowania się. Radujemy się słysząc
Jego głos, który dodaje nam odwagi zapewnieniem, że
wszystkie obecne doświadczenia i trudności zostały
przewidziane, że On zna drogę, którą idziemy i jest chętnie gotów obrócić wszystko ku naszemu najwyższemu
dobru. Szczególną pociechą jest dla nas zapewnienie,
że „doświadczenie wiary naszej [jest] daleko droższe
niż złoto” [1 Piotra 1:7], że jak złotnik uważnie dogląda
złota doświadczanego ogniem, aby nie uległo ono zniszczeniu przez nadmierną temperaturę, tak i nasz Pan, nasz
Pasterz będzie doglądał spraw tych, którzy do Niego
należą, i nie pozwoli, abyśmy cierpieli ponad miarę tego,
co moglibyśmy znieść, a z każdej pokusy da nam wyjście. A jeśli czasami nasza ścieżka będzie wiodła przez
szczególne doświadczenia, mamy zapewnienie „Dobrego Pasterza”, że są one jedynie „leciuchnym uciskiem”
w porównaniu z błogosławieństwami, do których one
prowadzą. Jeśli zostaną one umiejętnie wykorzystane,
sprawią nam „nader zacnej chwały wieczną wagę”
[2 Kor. 4:17].

OWCE MOJE IDĄ ZA MNĄ
Nasza lekcja nie odnosi się do przyszłego stada, ale
do tego, które istnieje obecnie – do „maluczkiego stadka”, które nasz Pan gromadzi w obecnym Wieku Ewangelii spośród wszystkich narodów, ludów, rodzajów i
języków. Jest to Ojcowskie stado, wobec którego Jego
Syn, nasz Odkupiciel, reprezentuje Niebiańskiego Ojca,
gdy mówi nam: „Jako słyszę, tak sądzę” [Jan 5:30],
„bom zstąpił z nieba, abym czynił wolę tego, który mię
posłał” [Jan 6:38]. W ten sposób Syn Pasterza całkowi-
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cie i kompletnie reprezentuje Wielkiego Pasterza, gdy
mówi: „I wszystko moje jest twoje, a twoje moje” [Jan
17:10] i znów: „Twoi byli i dałeś mi je” [Jan 17:6].
Bogactwo naszych relacji z „Wielkim Pasterzem” i
Jego Synem wzrasta w naszej ocenie w proporcji do
rozwoju naszej wiedzy. Nasz Odkupiciel powiedział: „A
toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” –
Jan 17:3.
Żadnej cnej rzeczy tej nie odsądzi
owcy, co z Jego owczarni nie zbłądzi.
Jakże pocieszające jest oświadczenie: „Niczego mi
nie braknie”. Nasz Pan obrazuje tę lekcję wskazując na
przykład uprzejmości ziemskich ojców, którzy nie daliby swoim dzieciom kamienia zamiast chleba ani węża
zamiast ryby. W taki sposób zapewnia nas, że tym bardziej nasz Niebiański Ojciec, który jest znacznie bardziej miłujący i czuły, nie będzie nam żałował tego, co
służyłoby dla naszego dobra. Powinniśmy jednak pamiętać, że nie czyni On tego dla nas jako ludzi, ale jako
„nowych stworzeń” w Chrystusie Jezusie. Ci, którzy są
członkami tego „maluczkiego stadka”, są nie tylko
usprawiedliwieni jako wierzący, ale przede wszystkim
uświęceni, całkowicie oddani, by kroczyć śladami „Dobrego Pasterza”, by słuchać Jego głosu i za Nim podążać. Już na początku nasz Pan poinformował nas, że
naśladowanie Go jako Jego uczeń, jako Jego owca należąca do „maluczkiego stadka”, które obecnie jest wybierane, musi dla nas oznaczać, tak jak i dla Niego,
światową niełaskę i sprzeciw nie tylko ze strony „księcia ciemności”, ale także tych, którzy zostali przez niego zwiedzeni i znajdują się pod wpływem jego ducha
złości, złośliwości, nienawiści, zawiści, kłótni, obmowy, oszczerstwa i złorzeczenia. Oprócz tego sprzeciwu,
powinniśmy się spodziewać dodatkowo walki z naszymi własnymi wadami i słabościami. Taki obraz „wąskiej drogi” musiałby nas przerażać, gdybyśmy nie mieli
zapewnienia, że nasz Pasterz zawsze przyjdzie nam z
pomocą oraz że te próby, które słusznie przychodzą na
nasze ciało, składają się na część naszego duchowego
rozwoju i przygotowania do „odpocznienia, które zostaje ludowi Bożemu” [Hebr. 4:9].
Stwierdzenie „niczego mi nie braknie” może być
odniesione do potrzeb obecnego życia. Mamy zapewnienie, że On nam „nie odmawia, co jest dobrego”
[Psalm 84:12], lecz oznacza to, że przede wszystkim
nie braknie nam dyscypliny, doświadczeń, pouczeń,
zachęt, napomnień i wsparcia koniecznego do osiągnięcia wszystkiego tego, „co nagotował Bóg tym, którzy
go miłują” [1 Kor. 2:9]. Jedynym warunkiem dołączonym do tej obietnicy jest, byśmy pozostali w Jego miłości, trwali w stadzie, ciągle nasłuchiwali Jego głosu i
podążali za Jego wskazówkami. Jakże niebezpieczna
byłaby dla wszystkich prawdziwych owiec jakakolwiek
miara światowej ambicji, pychy, wysokiego o sobie
mniemania. Jakże konieczne jest, aby serce było prawe, pożądające poznania i usłuchania głosu Pasterza.
W tej trosce owce winny rozważać swe motywy, które
kierują ich codziennym postępowaniem, ich słowami,
myślami i sercami.
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ZIELONE PASZE I CICHE WODY
Profesor G. A. Smith powiada: „Syryjskie i arabskie
pastwisko bardzo różni się od dobrze znanych nam wąskich łąk i ogrodzonych wzgórz. Jest ono obszerne i
często w zasadzie nieograniczone. Musi tak być, jako
że duża jego część jest pustynią – to znaczy nie całkiem
jałową ziemią, ale glebą ożywianą jedynie wodą deszczową przez kilka miesięcy, przez pozostałą zaś część
roku wystawioną na działanie bezlitosnego słońca, które wysysa z niej całe życie. Krajobraz, który widział
psalmista, zdawał mu się przypominać mieszaninę pustynnych i pięknych obszarów jego życia. Ludzkie życie było dla niego jedynie ową pustynią straszliwych
kontrastów, gdzie światło jest zbyt jasne, a cień zbyt
ciemny i zdradliwy, gdzie pastwisko jest owszem bogate, ale ukryte w fałdach rozległej pustyni, gdzie złudne
ścieżki prowokują ludzkie namiętności do szybkiego
podążania ku ich pomście, gdzie wszystko jest podziałem i nieporządkiem, a jednak prawo w nieubłagany
sposób gna człowieka ku śmierci z powodu jego obciążenia winą krwi.”
Jako „nowe stworzenia” stopniowo uczymy się dostrzegać jałowość ludzkich nadziei, ambicji i wiedzy.
Coraz bardziej winniśmy zwracać uwagę na kierownictwo Dobrego Pasterza, który prowadzi stado „nowych
stworzeń” do miejsc ich duchowego orzeźwienia, ale
droga ich wiedzie przez labirynty „obecnego złego świata”. Te owce, które trzymają się najbliżej Pasterza, otrzymują najbardziej wartościowe doświadczenia i wypoczynek. Z kolei owce, które oddalają się poszukując zielonych pasz na własną rękę lub też podążając za głosami fałszywych pasterzy, będą najprawdopodobniej głodne, jedząc trujący pokarm oraz wpadając w pułapki grzechu. Będą one rozszarpywane przez drapieżne zwierzęta namiętności i światowości. Szczęśliwa ta owca, która uczy się rozpoznawania głosu prawdziwego Pasterza
i której wiara każe jej ściśle za Nim podążać i nie oddalać się od Niego ani na krok.

LEŻENIE NA ZIELONYCH PASTWISKACH
Leżenie oznacza odpoczynek i stan szczęścia. Jest to
przywilej wszystkich prawdziwie Pańskich owiec. Z
pozoru mogą one wyglądać na zatroskane i zabiegane,
atakowane przez świat, ciało i Przeciwnika, jednak jako
„nowe stworzenia” pozostają one w stanie odpoczynku
i pokoju dzięki bliskości Pana, Pasterza oraz dzięki ich
wierze w nadzorującą ich sprawy opatrzność, która sprawia, iż „wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu”.
„Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na
niczym się nie potkną” [Psalm 119:165 NB]. Pozwalają oni, by „pokój Boży rząd prowadził w sercach ich... i
są wdzięcznymi” [Kol. 3:15]. Do nich to stosują się słowa naszego Pana: „Pokój zostawiam wam, mój pokój
daję wam... Niech się nie trwoży serce wasze i niech się
nie lęka” [Jan 14:27 NB].
Owo odpocznienie, ten pokój serca jest absolutnie
niezbędny dla naszego rozwoju jako „nowych stworzeń”, tak jak minerały krystalizują się z cieczy wtedy,
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gdy znajduje się ona w całkowitym bezruchu, a nie gdy
jest wzburzona. Tak też i rozwój kryształowych charakterów, które wykształca w nas Bóg, wymaga osiągnięcia stanu absolutnego pokoju, odpoczynku i spokoju
serca. Aby dojść do tego stanu wymagana jest cierpliwość i wiara – podstawowe łaski ducha.

LABIRYNT ŻYCIA
„Labirynt to rodzaj budowli pełnej skomplikowanych
przejść i zakrętów, z której wydostanie się bez przewodnika wydaje się praktycznie niemożliwe. Jeden z takich
labiryntów w starożytnym Egipcie w pobliżu jeziora
Moeris składał się z dwunastu wielkich pałaców zawierających wedle Herodota trzy tysiące pokojów i sal.
Pałace te łączyły się dziedzińcami, wokół których przebiegało wiele skomplikowanych przejść. Wszystko to
otoczone było murem z jednym tylko wejściem.
„Kilka lat temu” – pisze Hawthrone – „pewien duchowny wędrował przez słynny labirynt Henryka VIII
w Hampton Court w pobliżu Londynu, gdzie popularna
dziecięca zabawa urządzona została na większą skalę
jako ścieżki wycięte wśród gęstych wysokich żywopłotów. Chodził on wśród nich przez pewien czas, gdy tymczasem zbliżał się już czas zamknięcia, a on mimo licznych prób, nie umiejąc znaleźć wyjścia, obawiał się, że
będzie musiał tam spędzić całą noc. W końcu spojrzał
w górę i zauważył, że był przez cały czas obserwowany
przez człowieka stojącego na wieży wzniesionej w centrum labiryntu, który tylko czekał na to, by zwrócić na
siebie uwagę. Oko spoglądającego z góry umiało dostrzec to, co było ukryte dla oka człowieka znajdującego się w środku. I tak wędrowiec bez trudności został
wyprowadzony na zewnątrz.
Odwiedzając labirynt z diakonem Olneyem nabyliśmy plan zwiedzania, gdyż pamiętaliśmy o doświadczeniu mojego przyjaciela. Gdy nadszedł czas, byśmy znaleźli wyjście, wyciągnęliśmy plan i dokładnie mu się
przyglądając i podążając za jego precyzyjnymi wskazówkami bez trudności przemknęliśmy przez zakamarki labiryntu. Życie jest takim labiryntem. Nikt nie zna
go na tyle dokładnie, by umieć przez niego przejść bez
pomocy. Nie wiemy, dokąd prowadzą jego ścieżki. Przyszłość jest dla każdego zapieczętowaną księgą.”
Jedną z ważnych rzeczy, której musi się nauczyć każda owca, jest pragnienie opieki Pasterza i Jego prowadzenia po labiryncie życia. „Lecz do tego któż jest sposobny” [2 Kor. 2:16] – pisze apostoł. Następnie oświadcza: „Sposobność nasza z Boga jest” [2 Kor. 3:5] – w
Chrystusie. Ten, który nas odkupił, przeszedł przed nami
tą samą drogą i nakazał, abyśmy i my kroczyli Jego śladami. Ci, którym we własnej próżności wydaje się, że
są na tyle mądrzy, by umieć poszukać bliższych dróg,
które prowadzą do raju na skróty, bardziej kwiecistymi
drogami, zwodzą samych siebie. Jeśli ci, którzy uznają
poselstwo Ewangelii i z rozwagą kroczą śladami Mistrza, zlekceważyliby je i obciążyli się nadmiernie światowymi i ziemskimi ambicjami, radościami i rozrywkami, to z pewnością okazałoby się, że w nierozsądny sposób sprzedali prawa pierworodztwa za miskę ziemskiej
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potrawy. Z drugiej zaś strony, ten kto uważnie naśladuje Mistrza, doświadcza prawdziwości oświadczenia:
„Duszę moją posila”. Niektórzy odczuwają, jak ich duchowe siły odnawiają się, gdy kroczą ścieżkami sprawiedliwości, którymi prowadzi ich Pan. Prowadzi On
ich „dla imienia swego”. To jest jedna z okoliczności.
Nasz Pan, Pasterz, podjął się zadania pasienia. Gromadzi On stado. Złożył obietnicę i zagwarantował ją swoim honorem. Możemy być pewni, że będzie nas rzetelnie prowadził nie tylko ze względu na miłość do nas,
ale także dlatego, że byłoby to niegodne, gdyby uczynił
najmniejszą pomyłkę w swoich wskazówkach. On jest
wiernym Pasterzem. Anielskie zastępy obserwują i uczą
się na przykładzie tych wszystkich, którzy bywają przez
Niego pasieni i prowadzeni wąską ścieżką. „Na które
rzeczy pragną patrzyć Aniołowie” – 1 Piotra 1:12.

DOLINA CIENIA ŚMIERCI
Rodzaj ludzki wkroczył w tę dolinę z powodu nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców. Znajdujemy
się w owej dolinie przez ponad sześć tysięcy lat. Cień
śmierci snuje się za ludzkością, a towarzyszą mu choroby, ból i smutek każdego stworzenia, tak że słusznie
pisze apostoł: „Wszystko stworzenie wespół wzdycha i
wespół boleje aż dotąd”, oczekując „objawienia synów
Bożych” [Rzym. 8:22,19] – czekając na podźwigającą
moc Wieku Tysiąclecia, oczekując na synów chwały –
Jezusa Chrystusa i Jego Kościół, aby przeprowadzili
obiecaną restytucję i dokonali ponownego podniesienia wszystkich z „doliny cienia śmierci” na wyżyny
światła i miłości oraz Bożego podobieństwa.
Strach przed złem, utrapieniem, nieszczęściem wisi
nad światem, a uwydatniany jest on jeszcze dodatkowo
przez nieznajomość Boga i przyszłości. Szatan, wykorzystując tego ducha bojaźni wśród upadłego rodzaju,
sterroryzował ludzi straszliwymi wyobrażeniami czyśćca i wiecznych mąk, żeby w miarę możliwości całkowicie oddzielić ludzkie serce od Stworzyciela, udając jednocześnie ich pasterza. Pod wpływem „diabelskiej nauki” Przeciwnik przedstawił Boski charakter i Jego
Księgę jako odpychające dla ludzkości i w ogólności
niemalże zagasił ich miłość podmuchami strachu.
Nasz tekst przedstawia prawdziwą owcę tak, jakby
mówiła: „Nie będę się bała złego”. Jakże jest to stosowne, jak właściwe! Jesteśmy słabi, biedni, niewystarczająco zaopatrzeni i otoczeni przez wrogów, a mimo
to nie potrzebujemy się bać. Rozwinięta owca nie musi
się obawiać tego, co chciałyby uczynić demony, wiedząc, że „wszelka moc na niebie i na ziemi” oddana jest
w ręce naszego Pasterza Króla i że On kieruje naszymi
losami, gwarantując nam, że każde nasze doświadczenie sprowadzi dla nas błogosławieństwo, a na próby
dozwala tylko dlatego, by poprawić nasze postępowanie i rozwinąć nas w sprawiedliwości, aby przyciągnąć
nas bliżej do siebie i przeobrazić nas na podobieństwo
swego Syna, tak aby w przemianie pierwszego zmartwychwstania mógł zabrać nas do siebie i zapewnić nam
udział w Tysiącletnim Królestwie. Ach, jakże prawdziwe jest stwierdzenie, że nie musimy się bać, ponieważ
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Pasterz jest z nami. Mamy obietnicę: „Oto Jam jest z
wami ... aż do skończenia świata” [Mat. 28:20]. Mamy
także światło Jego Słowa, które wskazuje, że Pasterz
jest już obecny między owcami, by o nie dbać i zapewniać im rozwój.

LASKA TWOJA I KIJ TWÓJ MNIE CIESZĄ
Pasterska laska lub pałka był to twardy kawałek drewna, czasami pusty, o kształcie przypominającym zwykle kij golfowy, tyle że nieco krótszy i znacznie cięższy.
W ten sposób pasterz przygotowany był do obrony stada i pokonania każdego wroga. Kij był nieco lżejszy,
dłuższy i przypominał raczej pręt o zakrzywionym końcu. Pasterz szturchał czasami jego końcem nierozważne owce albo też górnym zagięciem pomagał czasami
innym, które ugrzęzły w rozpadlinach, podkładając hak
kija pod przednie nogi owcy. Nasz Pasterz także ma laskę przeciwko wrogom i kij dla swoich owiec – jedno
dla naszej obrony, a drugie dla ulżenia, pomocy i naprawy. Jakże szczęśliwi jesteśmy wiedząc, że dana Mu
jest wszelka moc na niebie i na ziemi i że pod Jego opiekuńczą ochroną nic nie może nam zaszkodzić. Jakże
jest to pocieszające! Nic dziwnego, że w takich okolicznościach „pokój Boży, który przewyższa wszelki
rozum” [Filip. 4:7], może stać się udziałem owiec, uspakajając je, pocieszając zapewnieniem, że wszystkie rzeczy będą działały na rzecz ich wiecznego dobra.

ZASTAWIASZ PRZEDE MNĄ STÓŁ
Obraz pasterza i owiec stopniowo zanika i powoli
staje się przeszłością. Zamiast pastwisk i potoków mamy
teraz stół i kubek. Słyszymy podpasterzy mówiących:
„Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje”; „ten kielich
jest nowy testament we krwi mojej”. Ten, którego imię
brzmi Prawda, dał nam swoje ciało do jedzenia. Ofiarował swoje ziemskie sprawy, abyśmy przez wiarę mogli mieć udział w Jego pokarmie i zostać przez Niego
usprawiedliwieni, abyśmy przyswajali sobie coraz więcej korzyści płynących z Jego ofiary. Przekazuje nam
kielich swych cierpień, hańby, pogardy, swej śmierci mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy” – wypijcie go do dna.
Przez takie przyswajanie sobie zasług Jego ofiary i
uczestniczenie w Jego cierpieniach jesteśmy Jego owcami. W innym obrazie jesteśmy latoroślami prawdziwego Winnego Krzewu lub też w jeszcze innym – członkami Jego Ciała, którego On jest Głową, albo jeszcze
inaczej – On jest naszym Oblubieńcem, a my Oblubienicą. W taki to sposób został zaopatrzony nasz stół przed
twarzą nieprzyjaciół.
„Nie dziwujcie się, jeśli was świat nienawidzi”, powiedział nasz Mistrz. Jednak nawet w obliczu sprzeciwu ze strony świata, Przeciwnika i frontalnego ataku
zastępów sił demonicznych ciągle możemy uczestniczyć
w owych bogatych błogosławieństwach i przywilejach.
Nawet oblężeni przez własne ciało, które również jest
naszym wrogiem, możemy ucztować z naszym Panem i
nic nas nie może zatrwożyć. Wszystko to było prawdą
przez cały Wiek Ewangelii, jednak obecnie, w czasie

1/2008

STRAŻ

żniwa, zostało to szczególnie uwydatnione za sprawą
obecności Pana i zakończenia obecnego wieku.
W harmonii z tą obietnicą Pisma Świętego, do wszystkich, którzy otwierają swe serca, by Go przyjąć, przychodzi On i współczuje z nimi. Więcej, przepasuje się
jako sługa i przychodzi, aby nam usługiwać, bogato zastawiając przez nami stół z obfitości swej spiżarni –
nowymi i starymi rzeczami. Dzięki Jego usłudze wszystkie stare prawdy stają się świeże i apetyczne, odświeżające i wzmacniające. Otrzymujemy również nowe prawdy, odpowiednie dla wyjątkowych czasów, w których
żyjemy, i szczególnych prób oraz doświadczeń, które
miały przyjść na wiernych braci Pana. Są oni wprowadzani do wiecznej obecności Ojca, gdzie panuje pełnia
radości na wieki.

POMAZAŁEŚ OLEJKIEM GŁOWĘ MOJĄ,
KUBEK MÓJ JEST OPŁYWAJĄCY

Nie psujmy naszego obrazu jakimkolwiek wyobrażeniem pomazywania głów owiec olejkiem. Myślmy
raczej od razu o wspanialszym i szlachetniejszym obrazie, w którym nasz Pan Jezus jest Chrystusem, Pomazańcem. Jego pomazanie było wyobrażane przez pomazanie Aarona szlachetnym olejkiem (który wyobrażał
ducha świętego), spływającym na brodę i aż na skraj
jego szaty. Myślmy o tym jako o świętym duchu Pięćdziesiątnicy, którym zostały pomazane wszystkie owce,
zgromadzone w owczarni, które stały się Ciałem Chrystusa. Doceniajmy to pomazanie i pozostawajmy w nim,
pozwalając, by coraz bardziej stawało się ono namaszczeniem od owego Świętego, wywierającym wpływ na
każdy nasz talent i nasze uzdolnienie, poddając je
wszystkie pod wpływ Boskiego prawa miłości.
„Niechaj oczy me Jezusa tylko widzą
Niechaj nogi tylko Jego drogą kroczą
Niechaj ręce me Jego polecenia pełnią
Niech język mój tylko Jego chwałę głosi.”
„Kubek mój jest opływający”. Kielich naszego Pana
pełen był cierpień, pogardy, hańby i umierania. My
mamy w nim udział. Staje się on także naszym kielichem. Obiecał On nam jednak nowy kielich pociechy i
radości, którego pełnię będzie z nami dzielił w Królestwie. Ów kielich radości i pokoju oraz Boskiej łaski i
błogosławieństwa stał się udziałem naszego Mistrza
przez wiarę. I my również mamy dzisiaj taki kubek, który
może być przepełniony. Nie możemy jednak w pełni
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się nim ucieszyć, dopóki nie zostaniemy przemienieni i
upodobnieni do Głowy, abyśmy mogli dzielić z Nim Jego
chwałę. Wiarą możemy radować się już teraz, zdając
sobie sprawę, że błogosławieństwo to jest już gotowe,
by stało się opływające. Zaś radość wiecznej przyszłości przejdzie z pewnością wszystkie nasze oczekiwania
i wyobrażenia.

DOBRODZIEJSTWO I MIŁOSIERDZIE PÓJDĄ ZA MNĄ
„Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez
wszystkie dni mego życia” [Psalm 23:6 BT]. Jest to
dokładniejsze tłumaczenie i zawiera ono wspaniałą
myśl. Owce Pańskiego „maluczkiego stadka” – owego
„nowego stworzenia” w Chrystusie Jezusie nie będą ścigane obawami i zagrożeniami, nie zostaną schwytane
w zasadzki i sidła. Zamiast tego podążają one za Dobrym Pasterzem i słuchają Jego głosu. Zgodnie z Jego
obietnicą, Boże dobrodziejstwo i miłosierdzie idą za
nimi w ślad, trzymając się ich, strzegąc, wspierając,
troszcząc się o nie i podtrzymując je w doświadczeniach.
Dbają o to posłańcy naszego Pana, o których apostołowie pisali: „Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy
zbawienie odziedziczyć mają?” [Hebr. 1:14] Z pewnością tak właśnie jest. Patrząc za siebie możemy z
wdzięcznością obserwować drogę, po której zawsze szły
w ślad za nami dobroć i miłosierdzie, nigdy nas nie
opuszczając.
Aniołowie strzegą go w drodze
Łaskawym ramieniem wspierając
Szatan, szukając zdobyczy
Złość żywić może, ale nie szkodzić.
O, dziecko Boże, o, chwały dziedzicu
Jakież bogactwo stało się twym udziałem!
I oto cała konkluzja naszych rozważań – końcem drogi będzie odziedziczenie niebiańskiego mieszkania w
domu naszego Ojca. Jakież to chwalebne spełnienie
wszystkich tych wspaniałych obietnic. Jakże moglibyśmy szemrać i narzekać na niewygody podróży, która
ma nas doprowadzić do tak wspaniałego celu. Powtórzmy raczej za psalmistą:
„Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego,
które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a
imienia Pańskiego wzywać będę, śluby moje oddam
Panu” [Psalm 116:12-14].
Zion’s Watch Tower, 15 listopada 1908, R-4278

PRAWDZIWE ŚWIATŁO
PRAWDZIWE ŚWIATŁO jest w harmonii z całym wcześniejszym światłem, czyli prawdą. Powinniśmy
dokładnie przyglądać się wszystkiemu, co jest przedstawiane jako światło, jeśli świeci tylko na tyle, na ile
jest w stanie gasić poprzednie światło. Pamiętajmy również, że teraz (w „dzień zły”) jest czas czuwania i
znoszenia ataków błędu, bardziej niż atakowania i ofensywy. „Weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście
mogli dać odpór w dzień zły.”
Zion’s Watch Tower, listopad 1879, R-46

22

STRAŻ

1/2008

1/2008

STRAŻ

dzenie za darmo dla każdej z aktualnie działających
sióstr kolporterek, jak i dla tych, które pracowały na
regularnie przydzielonym terytorium w ciągu sześciu
miesięcy upływających 1 czerwca 1908, tak że były
wspominane w regularnych raportach i nabyły w tym
okresie książek za co najmniej 60 dolarów. Zamówienia mogą być przesyłane zbiorowo za pośrednictwem
naszej firmy dostawczej.
Jeśli niektóre siostry ubiegające się o takie urządzenie nie będą mogły spełnić wszystkich powyższych
warunków, mogą się do nas zwrócić z opisem swojej
szczególnej sytuacji, a my rozważymy, czy ich zamówienie może być mimo to zrealizowane.

Interesujące listy – Pierwszy „Tomobil”
Drogi Bracie Russell: –
Pan pozwolił nam sprzedać nasz stary dom i uwolnić
się od wszystkich więzów, a tym samym uzyskać swobodę przemieszczania się i przebywania tam, gdzie jest
praca. Zwiększające się możliwości usługiwania napełniają nas radością – jesteśmy bowiem pielgrzymami i
przechodniami na tej ziemi, podróżując cały czas w kierunku naszego niebiańskiego domu. Nasz pobyt tutaj
potrwa zaledwie trzy tygodnie, a w tym czasie (do 6
czerwca) mamy nadzieję pozbyć się wszystkich naszych
ciężarów (łącznie z meblami), aby z odnowionymi siłami móc wkroczyć na nowe pole pracy.
Bardzo pragnęłam wyrazić moje wielkie uznanie za
pociechę i pomoc, jaką otrzymałam od Ciebie i drogich
współpracowników z Domu Biblijnego, szczególnie w
związku z niedawnymi przeżyciami w Louisville. Wydaje mi się to szczególnym kierownictwem Pańskim,
że terytorium to ma zostać podzielone między większą
ilość osób, aby nikt nie był przeciążony tym tak trudnym terytorium przez dłuższy czas. Na początku wydawało nam się, że moglibyśmy tu pozostawać tak długo,
jak tylko byśmy chcieli, jednak Pan prędko okazał nam
mądrość swoich dróg.
Pragnę także wyrazić swoje mocne przekonanie, że
Pan umie dbać o swoje dzieci. Włożył On w nasze usta
odpowiednie słowa, którymi możemy dawać publiczne
świadectwo, chodząc od domu do domu. Zawsze radowałam się tym, że Pan podpowiadał mi, co mam mówić
i nigdy nie musiałam zdawać się na swój własny ogra-

niczony umysł. Miałam wielką przyjemność opowiadania innym o „metodzie gwarantującej sukces” i obserwowania skutków zmiany metod działania, które zawsze
przynoszą poprawę. Po drugie, czujemy, jak wszystkie
nasze potrzeby są zaspakajane, gdyż brakowało nam sił
do noszenia książek, a teraz mamy „Tomobil”, który tak
wspaniale ułatwia naszą pracę.
Mieliśmy to szczęście używania prototypowego egzemplarza tego pojazdu w Louisville, gdzie dostarczono nam go na kilka dni ostatniego tygodnia. Nie mam
słów, by wyrazić moje uznanie. Choć wywoływał on
pewne komentarze i powodował, że zwracałam na siebie uwagę, to jednak ów wynalazek budził zainteresowanie i uznanie u wszystkich, którzy go oglądali. Wyrażam tę wdzięczność nie tylko we własnym imieniu,
ale także w imieniu wszystkich innych sióstr, które nie
mają tyle sił, by dźwigać tak wielkie ciężary, które teraz
możemy łatwo i pewną ręką toczyć obok siebie. Z niecierpliwością oczekujemy ogłoszenia, że „tomobil” jest
już gotowy do użytku. Mam nadzieję, że wszyscy potrzebujący tego ułatwienia odczują wielką pomoc.
Radujemy się, że Pan pozwolił Ci znów powrócić ze
starego kraju do Allegheny. Nasze modlitwy każdego
dnia towarzyszą Tobie oraz „rodzinie”, abyście wszyscy otrzymywali siłę do składania Mu na ołtarzu przyjemnej ofiary, aż zostanie ona całkowicie strawiona.
Niech Wam Bóg błogosławi!
Wasza siostra w Chrystusie,
Charlotte White z Iowa

„TOMOBILE” GOTOWE
Od dłuższego już czasu rozglądaliśmy się za jakimś
urządzeniem, które ułatwiałoby naszym siostrom kolporterkom zadanie dostarczania książek. Pięćdziesiąt
książek waży około 20 kg, których przenoszenie może
być za dużym obciążeniem dla słabszych osób, niezależnie od płci.
Jeden z kolporterów, brat Cole, wspaniale rozwiązał
ten problem. Wymyślił on urządzenie składające się z
dwóch kółek, które w ciągu pięciu minut można przymocować do każdej zwykłej walizki, bez zbytniego
uszkadzania jej, z wyjątkiem wywiercenia dwóch otworów. Przy pomocy tego urządzenia można wesprzeć cały
ciężar książek na kołach, a całość łatwo da się prowadzić przy użyciu uchwytu walizki. Do transportu kółka
można złożyć, tak że przylegają do ścianki walizki. Cały
mechanizm jest dość lekki. Urządzenie będzie do nabycia dla kolporterów po cenie $2,50 plus koszty przesyłki.

SZCZODROBLIWA PROPOZYCJA

Pierwszy „tomobil”

Wiedząc, że niektóre siostry nie byłyby w stanie poświęcać środków finansowych na pracę kolporterską,
brat Cole zaproponował bardzo wspaniałomyślne rozwiązanie. Za pośrednictwem Działu Kolporterskiego
naszego Stowarzyszenia brat Cole zaoferował to urzą-
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Walizka ze składanymi kółkami do transportu literatury

Zion’s Watch Tower, 15 czerwca 1908, R-4194

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 1908 ROKU

RAPORT FINANSOWY

Listy otrzymane .............................................. 75.569
Listy wysłane .................................................. 61.573
–––––––––––––––
Wykłady Pisma Świętego wysłane –
wszystkie tomy, we wszystkich językach ...... 728.474
Średnia dzienna ................................................. 2.372
–––––––––––––––
Broszury darmowe ..................................... 7.686.500
Watch Tower darmowo ................................. 445.000
Kazania w gazetach, około ....................... 11.500.000
Powyższe w standardowych
stronach broszurowych .......................... 308.000.000
–––––––––––––––
Usługujący pielgrzymi ........................................... 47
Łącznie przebyte mile ...... 235.750 [ok. 380 tys. km]
Zebrania publiczne ........................................... 2.527
Spotkania domowe ............................................ 6.077
–––––––––––––––

Pozostało z roku 1907 ............................... $ 9.260,42
Fundusz „Dobre Nadzieje” 1908 ............... 93.994,26
Łącznie .................................................. $ 103.254,68
Wielka Brytania ........................................ $ 2.789,32
Australia i Azja ............................................ 2.945,89
Niemcy .......................................................... 9826,41
Skandynawia ................................................ 3.583,67
Jamajka ........................................................ 1.794,73
Szwajcaria, Francja, Włochy .......................... 232,95
Afryka .......................................................... 1.704,84
Chiny ............................................................... 232,85
Łącznie .................................................... $ 23.110,66

[Siła nabywcza dolara była ok. 20-krotnie wyższa niż obecnie.]

Wydatki na broszury, przesyłki, itp ............ 34.468,72
Wydatki na służbę pielgrzymią,
konwencje, itp ............................................ 20.074,96
Nieruchomość na Brooklynie .................... 17.500,00
Łącznie .................................................... $ 95.154,34

Zion’s Watch Tower, 15 grudnia 1908, R-4295

Pozostaje na rok 1909 ............................... $ 8.100,34

WYDATKI NA MISJACH ZAGRANICZNYCH

Konwencja w Nowej Szkocji
Podróż z Allegheny do Halifax i z powrotem wymagała pokonania około 3000 mil. To spora odległość, zważywszy, że w tamtejszej konwencji miała wziąć udział
stosunkowo niewielka liczba osób. Jednak naszym przyjaciołom z Nowej Szkocji bardzo zależało na tej konwencji, podobnie jak i niektórym braciom z Bostonu,
którzy urodzili się w Nowej Szkocji. To dlatego dołączyło do nas 75 osób z Bostonu. Z różnych części Nowej Szkocji przybyło około 125 osób, co w sumie dało
liczbę 200 uczestników konwencji. Jeśli weźmiemy pod
uwagę wszystkie okoliczności, to była to całkiem dobra
frekwencja. Spędziliśmy razem bardzo miłe chwile w
bardzo udanym towarzystwie ludzi tęskniących do czasu, w którym wszyscy wyznawcy „kosztownej wiary”
na zawsze będą w społeczności z Panem i z sobą wzajemnie.

Konwencja trwała już przez dwa dni przed naszym
przybyciem i miała trwać jeszcze kolejne dwa dni. Przewodniczącym był brat Marchant. Wykładami usłużyli
bracia: Streeter, Bridges, Barker, Brenneisen, MacMillan i Russell, którzy objaśniali różne zarysy Planu Bożego. Siedemnaście osób okazało swoje poświęcenie
przez chrzest w wodzie. A gdy nadszedł czas na usługę
pożegnalną – ucztę miłości – błogosławieństwo zdawało się przepełniać serca wszystkich z nas. Chwila ta była
zarówno uroczysta, jak i bardzo radosna. Wspaniale
uświadomiła nam ona, jak może wyglądać doskonała
jedność z naszym Panem, gdy, jak mamy nadzieję, dołączymy do ogólnego Zgromadzenia Kościoła Pierworodnych.
Najwięcej uczestników przybyło oczywiście na publiczny wykład pod tytułem „Obalenie imperium Sza-
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tana”. Różnie szacowano frekwencję w czasie tej usługi. Niektórzy uważali, że uczestniczyło w niej ponad
2000 osób, lecz przyjmując nieco bardziej ostrożne oceny mogliśmy mieć około 1200 słuchaczy. Byliśmy bardzo zadowoleni, że owo grono zostało zaszczycone
możliwością usłyszenia „dobrego poselstwa wielkiej
radości”. A audytorium składało się z bardzo inteligentnych ludzi.

WSPANIAŁE CHWILE W TRURO
Przyjaciele z Truro zarezerwowali dla siebie dzień
po konwencji i uzyskawszy potwierdzenie poczynili
znaczne przygotowania. 140 uczestników konwencji w
Halifax przejechało około stu mil pociągiem do Truro.
Ich obecność sprawiła wielką radość zainteresowanym.
W dniu przyjazdu mieliśmy czas na odbycie przedpołudniowego spotkania kolporterów, w którym uczestniczyli wszyscy, choć samych kolporterów było dwudziestu pięciu. Po południu mieliśmy sympozjum na temat:
„Zagadnienia zasadnicze”, w którym udział wzięło szesnastu braci. Każdy z nich miał dziesięć minut na przedstawienie przydzielonego mu tematu dotyczącego rozwoju chrześcijańskiego charakteru, a także tego, o co
winniśmy się starać i czego powinniśmy się pozbyć.
Na wieczorne zgromadzenie publiczne wynajęta została kaplica gimnazjalna, do której zaproszono publiczność w szeroko zakrojonej akcji reklamowej. Była to
największa dostępna w mieście sala, a mimo to została
wypełniona po brzegi. Ponad 600 osób zajęło miejsca
siedzące, a jeszcze sto osób stało podczas dwugodzinnej usługi. Wielu z tych, którzy byli już zaznajomieni z
tematem, odstąpiło swoje miejsca publiczności tak licznie przybyłej z miasta na to spotkanie. Wydawało nam
się, że nigdy jeszcze nie mieliśmy tak wielu myślących
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i uważnych słuchaczy. Wierzymy, że pewna ilość dobrego ziarna została posiana w niektórych dobrych sercach. Po zakończeniu spotkania o godz. 22.30 przyjaciele, którzy przybyli z Halifaxu i okolic oraz Bostonu
odjechali z powrotem specjalnym pociągiem. Atmosfera pożegnania na dworcu była bardzo poruszająca. Wewnątrz i na zewnątrz rozbrzmiewały pieśni „Zostań z
Bogiem, aż się zejdziem znów” oraz „Połączmy serca
wraz”. Przeżycia tego dnia na długo pozostaną w naszej pamięci.

ZGROMADZENIE W BANGOR
Następnego dnia w godz. od 11.00 do 13.30 jechaliśmy do Bangor, gdzie zgodziliśmy się zrobić sobie kolejną przerwę w podróży. Zostaliśmy przyjęci bardzo
serdecznie i szczodrze ugoszczeni. Na popołudniowe
spotkanie z zainteresowanymi przybyło około siedemdziesiąt osób, które zgromadziły się z różnych okolicznych okręgów, a niektórzy przybyli nawet z Quebec.
Wieczorne spotkanie dla publiczności odbyło się w sali
zgromadzeń uniwersalistów i uczestniczyło w nim około
700 osób. Wszyscy przysłuchiwali się bardzo uważnie,
a wielu dawało wyraz swemu poparciu dla wyrażanych
poglądów, zarówno w trakcie tej usługi, jak i po jej
zakończeniu.
Po jeszcze jednym pożegnaniu wsiedliśmy o północy do pociągu, który zawiózł nas do Bostonu, skąd po
całym dniu i nocy podróży bezpiecznie dotarliśmy do
Allegheny – zmęczeni, ale bardzo wdzięczni Panu za
przywilej służby, którym się ucieszyliśmy, oraz za poparcie, które otrzymaliśmy za sprawą miłującej gorliwości okazywanej przez tak wielu drogich nam przyjaciół.
Zion’s Watch Tower, 15 listopada 1908 R-4274

Chrzest na konwencji w Put-in-Bay w 1908 roku, do którego przystąpiły 363 osoby

