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„Na STRAŻY swej stać będę...”
„Przychodzi poranek, a także i noc.”

– Abakuk 2:1; Izajasz 21:11-12 –

„Na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą” (Łukasz
21:28). „Ale wam, którzy się boicie Imienia mego,

wznijdzie słońce sprawiedliwości” – Malachiasz 4:2.



CZASOPISMO TO I JEGO POSŁANNICTWO

Czasopismo to mocno stoi na stanowisku obrony jedynego prawdziwego fundamentu chrześcijańskiej nadziei, który
obecnie jest powszechnie podważany – odkupienia przez kosztowną krew „człowieka Jezusa Chrystusa, który dał samego
siebie na okup za wszystkich” (1 Piotra 1:19; 1 Tym. 2:6). W budowaniu na tym pewnym fundamencie złota, srebra i
drogich kamieni (1 Kor. 3:11-15; 2 Piotra 1:5-11) Słowa Bożego, jego posłannictwem jest objaśnianie „wszystkim, jaka
by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, (...) aby teraz przez zbór wiadoma była (...) nader rozliczna
mądrość Boża, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest” (Efezj. 3:5-9,10).

Jest ono wolne od ulegania jakimkolwiek podziałom, sekciarstwu czy wierzeniom ludzkim i pragnie, aby każdy tutaj
wyrażany pogląd był coraz pełniej poddany woli Bożej w Chrystusie, tak jak jest on przedstawiony w Piśmie Świętym.
Dlatego też śmiało może ono ogłaszać to, co Pan powiedział – według Boskiej mądrości, którą dane jest nam pojmo-
wać. Jego stanowisko nie jest dogmatyczne, lecz zdecydowane, ponieważ wiemy, na czym budujemy, niezachwianie
wierząc w mocne obietnice Boże. Jest ono redagowane z wiarą, że będzie używane tylko i wyłącznie w służbie Bogu.
Stąd też decyzja o tym, co ukaże się na jego łamach, a co nie, musi wynikać z rozeznania Jego dobrego upodobania i
nauki Jego Słowa dla budowania Jego ludu w łasce i znajomości. Nie tylko więc zachęcamy, ale i nalegamy, aby
czytelnicy sprawdzali, czy opinie ukazujące się w tym czasopiśmie wytrzymują krytykę nieomylnego Słowa 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 przy-
stęp 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 na-
pełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;

... że gruntem nadziei tak dla Kościoła, jak i świata jest to, że „Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosz-
tował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie „we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która
oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;

... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc „uczestnikiem boskiej natury”, współ-
dziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;

... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i 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 wszyst-
kim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone w
Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego głosu”
– Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35. [Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895,  R-1750]

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa
Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym

dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu

Wydawnictwo „STRAŻ”, Skr. Poczt. 13, 78-210 Białogard 2
E-mail: redakcja@straz.at Internet: http://straz.at

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

Czasopismo STRAŻ zamieszcza wyłącznie teksty z publika-
cji autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia
artykułów z czasopisma WATCH TOWER, ale także okolicz-
nościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych
oraz materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją cza-
sopisma publikowanego od 1915 roku jako polska wersja
WATCH TOWER, do którego prowadzenia upoważniony zo-
stał 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 dostar-
czało aż do 1997 roku duchowego pokarmu w języku pol-
skim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowa-
nie stuletniej równoległości z czasopismem WATCH TOWER.

W tym numerze: Rok 1909 był przełomowy w działalno-
ści WATCH TOWER. Siedziba stowarzyszenia została przenie-
siona z Allegheny do Brooklynu, tytuł czasopisma zmienił
się z „Zion’s Watch Tower” na „The Watch Tower”, rozpo-
częta została zakrojona na szeroką skalę działalność publi-
kowania kazań C.T. Russella w gazetach, wynajmowano
wielkie sale, by głosić Prawdę o zbliżającym się Królestwie
Bożym. Jednocześnie wewnątrz społeczności nie ustawały
kontrowersje wokół zagadnienia Nowego Przymierza oraz
powszechnego przyjmowania ślubu. Wszystkie te zagadnie-
nia znajdują oddźwięk w publikowanych tłumaczeniach. Do-
łączamy do tego dwa okolicznościowe teksty o obchodze-
niu Pamiątki. Artykuł „Jeden Pośrednik” zawiera elementy
wczesnego pojmowania zagadnienia pośrednictwa w No-
wym Przymierzu, wyraża on jednak wiele cennych, wartych
utrwalenia myśli na temat istoty pośrednictwa. Polecamy!
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Nigdy jeszcze perspektywy udanego rozpowszech-
niania Teraźniejszej Prawdy nie były korzystniejsze niż
to, co zapowiada się na rok 1909. Chociaż czynione są
szeroko zakrojone przygotowania do nawrócenia pogan,
a Federacja Kościołów spodziewa się wzrostu siły i efek-
tywności wszystkich denominacji wchodzących w jej
skład, to jednak jest pewna grupa zarówno wewnątrz
tych systemów, jak i poza nimi, która jest zupełnie nie-
zadowolona. Ludzie ci łakną i pragną czegoś innego,
czegoś więcej niż jedynie organizacji kościelnej, płat-
nych duchownych i najemnych chórzystów. Odczuwa-
ją oni pragnienie znalezienia się bliżej Pana bardziej
niż bycia związanymi w wyznaniowy tobołek. Wyczu-
wają, że w większości z tym, co z nazwy jest chrześci-
jańskie, wiąże się pustka i formalizm i że wielu chrze-
ścijan najwyraźniej przybliża się do Pana jedynie usta-
mi, podczas gdy ich serca, ich uczucia znajdują się da-
leko od Niego, a raczej przywiązane są do rzeczy ziem-
skich –  tych dobrych i tych złych.

Ta część chrześcijan gotowa jest na przyjęcie Praw-
dy, ale jednocześnie podlega niebezpieczeństwu ulega-
nia chrześcijańskiemu scjentyzmowi, teozofii, ruchowi
Emmanuela i innym tego typu nurtom. Ach, biedne
owce! Prawdą jest w odniesieniu do nich to, co Mistrz
wyraził w zastosowaniu do podobnego rodzaju ludzi w
czasie swojego pierwszego przyjścia, „widząc on lud...
jako owce nie mające pasterza” [Mat. 9:36] – że po-
trzebują kierownictwa i pomocy. Możemy być pewni,
że Przeciwnik czyni na nie zakusy, ale i Dobry Pasterz
się o nie troszczy. Z pewnością też oczekuje On od nas,
którzy już skosztowaliśmy Jego łaski i otrzymaliśmy
pewne poznanie Jego planu, że będziemy się również
interesowali ich losem, ponieważ mamy Jego ducha.
Możemy się spodziewać, że użyje On nas, byśmy do-
tarli do znacznej liczby takich owiec, ponieważ dzięki
Jego łasce mamy jedyne poselstwo, które może ich przy-
prowadzić do prawdziwego błogosławieństwa łaski i
pokoju przez poznanie naszego Pana i Zbawiciela, a
także Jego doskonałego dzieła, tego minionego, jak i
tego, które ma jeszcze zostać wykonane.

OTWARCIE DRZWI SPOSOBNOŚCI
Sposobności, jakie otwierają się w Nowym Roku,

wydają się przewyższać te, które mieliśmy w roku
minionym.

(1) Dlatego, że czytelnicy WATCH TOWER są
bardziej niż kiedykolwiek świadomi swych możliwości

i odpowiedzialności oraz przywileju związanego ze
służbą. Zapał i gorliwość naszej służby ochotniczej są,
jak nam się wydaje, większe niż wcześniej, zaś nasze
nowe materiały dla ochotników mają atrakcyjniejszą
formę, co jak wierzymy pomoże błogosławieństwu
Bożemu dotrzeć do licznych odbiorców zarówno w
obrębie rozmaitych denominacji, jak i poza nimi. Mamy
nadzieję, że już niebawem dowiemy się od naszych
drogich przyjaciół w różnych stronach, jak wiele z tego
będzie się dało w rozsądny sposób wykorzystać.
Największą korzyść przynosi zespolony wysiłek. Jeden
podpatruje drugiego, a każdy pracownik otrzymuje
szczególne błogosławieństwo od Pana we własnym
sercu, oprócz tego błogosławieństwa, którego jako
narzędzie Prawdy może udzielać innym.

KAZANIA PUBLIKOWANE W GAZETACH
Rozpoczęliśmy publikowanie kazań w licznych

gazetach i wygląda na to, że działalność ta z Bożym
błogosławieństwem będzie kontynuowana, aby tym
sposobem można było dotrzeć do milionów czytelników,
między innymi tych mieszkających na gospodarstwach
rolnych, do których inaczej nigdy byśmy nie dotarli. Z
myślą o tym właśnie dziale pracy podjęty został wysiłek
przeniesienia siedziby WATCH TOWER do Brooklynu
w stanie Nowy Jork. Spodziewamy się, że w przeciągu
roku wszyscy nasi subskrybenci w Stanach Zjedno-
czonych oraz Kanadzie otrzymają możliwość współ-
działania z tym wydziałem. Otrzymacie list wskazujący,
w jaki sposób moglibyście podjąć korzystną współpracę.
W międzyczasie bądźcie aktywni w innych zakresach
pracy. Również nasi brytyjscy przyjaciele za pewien czas
będą mogli mieć swój udział w tejże pracy.

PODSTAWA NASZEJ UFNOŚCI
Niektórzy z naszych miłych przyjaciół wyrażają

zdumienie. Jednak już wiele lat temu przewidywaliśmy
zwiększanie się liczby zainteresowanych tą pracą. Nasze
oczekiwania spełniły się tak obficie, że wydaje się
właściwe powtórzyć to zagadnienie i wspomnieć powód,
dla którego udostępnienie przez Boga możliwości
rozpowszechniania Prawdy wydaje nam się całkowicie
zgodne z tym, czego oczekiwaliśmy w odniesieniu do
żniwiarskiej niwy. Dokonajmy szybkiego powtórnego
przeglądu. Być może zwiększy on nasze oczekiwania i
w ten sposób doprowadzi do wzmożenia wysiłków na
rzecz innych, co znów pomnoży nasze własne błogo-
sławieństwa.

Widoki z wieży strażniczej



ARTS4 Ż 1/2009
Ciągle wierzymy w to, że w roku 1881 ustało

szczególne powołanie Wieku Ewangelii, jako powo-
łanie. Wedle naszego zrozumienia w roku tym
wystarczająca liczba wierzących okazała swoje
poświęcenie, uzupełniając tym samym przewidzianą
liczbę. Bóg zaś nie pozwoli, by byli powoływani
następni, dla których nie byłoby miejsca. Zamiast tego,
sprawił On, że kolejni poświęcający się od tego czasu,
tak jak słudzy z przypowieści, oczekują na swoją
sposobność, by wejść do winnicy – być może się takowa
nadarzy, choćby nawet o jedenastej godzinie. Nadal
uważamy, że wszyscy poświęceni i przyjęci w 1881 roku
poddawani są próbom i doświadczeniom, a jeśli ktoś
okaże się niegodny, jego imię zostanie wymazane, a jego
korona odłożona dla kogoś innego. Takie wolne miejsca
pojawiały się od czasu do czasu i były zapełniane bez
formalnego powołania – poświęconym był po prostu
udzielany przywilej służby, błogosławieństwo spłodze-
nia z ducha oraz  poznanie Prawdy.

Spoglądając wstecz na rok 1881 zauważamy, że przez
kilka poprzedzających lat wykonana została znaczna
praca ewangelizacyjna – przez Moody’ego i Sankey’a,
a potem także Whittle’a i Blissa, którzy prowadzili
ożywieniowe spotkania począwszy od roku 1875 aż do
1881. Ich działalność wydaje się być znacznie bardziej
konkretna niż to, co ogólnie robili wszyscy inni
ożywieniowcy. Przywrócili oni właściwą pozycję dla
usprawiedliwienia przez wiarę za sprawą zasługi
drogocennej krwi Chrystusa i zachęcali do zupełnego
poświęcania się Panu, do takiego stopnia, który był
rzadki wśród ewangelistów. Wiele osób wyznawało
Chrystusa i nawracało się na skutek ich wysiłków oraz
głębi ich działalności, a o ich wpływie na ludzi świadczy
wielka liczba pieśni ewangelicznych, które ciągle są
śpiewane. Uważamy, że to Pan użył tych ludzi i przez
ich usługę wcześniej przewidziana liczba została
skompletowana we wcześniej przewidzianym czasie –
w 1881 roku.

PRZYPUSZCZALNE WYLICZENIE
Załóżmy, że w roku 1881, kiedy to powołanie zostało

zamknięte, było łącznie 40 tysięcy usprawiedliwionych
i ofiarowanych, wierzących w drogocenną krew.
Niektórzy z nich osiągnęli już być może taki etap
rozwoju, że dzień ich próby dobiegał powoli końca. Jeśli
jednak nasze przypuszczenie odnośnie działalności
Moody’ego byłoby poprawne, to znacząca większość z
tych 40 tysięcy byłaby w 1881 jedynie niemowlętami w
Chrystusie, które dopiero co przyjęły Pana i poddały
się Jego poselstwu, doświadczeniom i próbom. Wiedząc,
że Pan jest bardzo cierpliwy i wytrwały względem nas,
nie powinno nas to dziwić, że wielu z nich mogłoby
otrzymać pięć do dwudziestu pięciu lat czasu na
doświadczenia i próby, zanim ich korony zostaną uznane
za utracone. Jeśli te przypuszczenia byłyby mniej więcej
poprawne, oznaczałoby to, że tak, jak to zwykle bywało,
jedynie „maluczkie stadko” ofiarowanych uczyniło
swoje powołanie i wybranie pewnym, podczas gdy
znaczna większość utraciła swoje korony, a ich imiona
zostały wymazane z listy członków Oblubienicy.

Przyjmując ową liczbę 40 tysięcy i zakładając, że

zwycięzcy to jedna czwarta z nich, podczas gdy trzy
czwarte znajdą się w Wielkim Gronie, oznaczałoby to,
że 30 tysięcy koron byłoby wolne, co dawałoby szansę
podobnej liczbie chętnych na wejście w posiadanie
owych koron.

Pierwszeństwo mieliby z pewnością usprawiedliwie-
ni, którzy praktykując wiarę w krew i poświęcając się
Panu mogliby być wyobrażeni w przypowieści o winnicy
jako ci, którzy czekali na ofertę pracy o jedenastej
godzinie bez szczególnej obietnicy otrzymania zapłaty.
Jesteśmy przekonani, że zgodnie z tym, co przedsta-
wiliśmy powyżej, mamy obecnie do czynienia z wielką
liczbą wakujących koron, które czekają na nowych
pretendentów. Jest to coś więcej niż tylko bezpodstawne
przypuszczenie, skoro widzimy, że znaczna liczba
zainteresowanych porzuca światowość i przychodzi do
światłości Teraźniejszej Prawdy, do przywilejów
winnicy, dając dowody posiadania owoców ducha
świętego, które oznaczają, że zostali spłodzeni z ducha.
Skoro Boskie metody są niezmienne i skoro usprawie-
dliwieni oraz ich dzieci zajmują pierwsze miejsca w
ramach Boskich przywilejów Wieku Ewangelii, wniosek
jest jasny, że wielka liczba koron jest obecnie
nieprzydzielona. W zupełnej harmonii z tym jest
pojawianie się obecnie szerszych możliwości rozpo-
wszechniania Teraźniejszej Prawdy.

Oto podstawy naszych wielkich oczekiwań przy
okazji rozpoczęcia roku. Dodatkowo musimy zauważyć,
że należy również spodziewać się, iż ci, którzy zostali
przyciągnięci do światła Teraźniejszej Prawdy i którzy
zostali zgromadzeni jako pszenica spośród kąkolu,
powinni także otrzymać swoją „młóckę”, aby pszenica
mogła w zupełności zostać oddzielona od plew. Tak więc
zapowiadając wielki postęp dla Prawdy musimy
jednocześnie wskazać na ciężkie doświadczenia, jak i
być może rozczarowania dla tych, którzy spodziewali
się może czegoś lepszego – nawet spośród współ-
dziedziców Królestwa.

„PADNIE TYSIĄC”
„Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć tysięcy po

prawej stronie twojej” [Psalm 91:7]. Jest to proroczy
obraz czasów doświadczania, które obecnie przeżywa
Kościół. Widzimy tysiące tych, którzy już upadają z
powodu wyższego krytycyzmu, ewolucji, teozofii,
chrześcijańskiego scjentyzmu i rozmaitych innych
zwodniczych ułud. Nawet bliżej nas, po naszym boku,
upadają niektórzy tak jak my poświęceni. Wydaje się,
że pytanie nie brzmi, kto upadnie, ale – jak to ujmuje
Pismo Święte – „któż się ostać może” [Obj. 6:17]. W
Psalmie 91 prorok mówi, kto się ostoi – ci, którzy za
swój przybytek położyli Pana [Psalm 91:9], ci którzy
mieszkają w Jego cieniu, którzy zachowują ufność pod
skrzydłami Jego opieki. Jest to obraz kwoki, która, gdy
widzi jastrzębia, gdacze na swoje kurczęta, wołając je
do swojego cienia, pod skrzydła, pod szczególną
ochronę. Odpowiednikiem takiego obrazowego „gda-
kania” może być „ślub”, czyli uroczyste postanowienie
starania się o wielką wierność życia w harmonii z
naszym pierwotnym ślubem [poświęcenia] w myśli,
słowie i uczynku.
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W rezultacie okazania posłuszeństwa takiemu ostrze-

gającemu głosowi wielu z nas zostało przyciągniętych
jeszcze bliżej Pana, w cień Jego ochronnej opieki, gdzie
nie może przybliżyć się do nas żadne zło, a dane nam
będzie jedynie zobaczyć na własne oczy, co stanie się z
tymi, którzy odmówili tego schronienia – innymi, którzy
potkną się w owym złym dniu oraz zostaną usidleni i
pojmani przez wielkiego Ptasznika i jego zastępy
demonów. Przykro jest pisać czy nawet myśleć o tych,
co dwadzieścia, trzydzieści lat temu byli z nami sercem
i ciałem, wspinając się na wzgórze Syjonu, walcząc on
dobry bój wiary, skarbiąc sobie żywot wieczny,
rozwijając owoce i łaski ducha świętego, spodziewając
się udziału, jaki już wkrótce mieli otrzymać wraz z
Odkupicielem w Jego chwalebnym dziele Królestwa, a
którzy z czasem znużyli się i osłabli w swych umysłach,
odwracając się ku kłótniom albo próżnej chwale. Jest
to zarówno naszym obowiązkiem, jak i przywilejem
uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby wyrwać ich z
mocy Przeciwnika. Jednakże po okazaniu im wszelkiej
możliwej pomocy nie należy to do nas, by kwestionować
mądrość i miłość Bożą w odniesieniu do tej sprawy, lecz
raczej z pełną ufnością powinniśmy uznać, że Pan
nadzoruje sprawy wszystkich, którzy są jego owcami i
nie pozwoli, abyśmy podlegali większym pokusom i
próbom niż takim, w których przy Jego pomocy
bylibyśmy w stanie wytrwać. Przyjmijmy to za pieczęć,
że Pan jest prawdziwy i wierny. To, że my lub inni
doznamy niepowodzenia w staraniu się o obiecaną
nagrodę, nie będzie skutkiem Bożego zaniedbania lub
nieskuteczności, ale naszego własnego niedbalstwa i
nieudolności.

Rozważając to zagadnienie korzystamy z okazji, by
wskazać na to, że próby i doświadczenia przychodzące
na nas jako na spłodzone z ducha Nowe Stworzenia w
Prawdzie będą skupiały się wokół trzech spraw:

(1) wiary, (2) pokory, (3) miłości.

Upadek w którejkolwiek z tych cech będzie oznaczał
katastrofę. Wyjście z tych prób jako zwycięzcy
wymagało będzie energii i oddania, aby poznać i czynić
wolę Ojca. Czas jest krótki. Doświadczenia będą ciężkie.
Jednak Ten, który jest za nami, większy jest niżeli ten,
który jest przeciwko nam i gotów jest udzielić nam
wszelkiej koniecznej pomocy, jeśli tylko nasze serca
będą lojalne w powyżej wspomnianych punktach. Jeśli
zaś nie będą lojalne, to wolą Bożą też nie będzie, byśmy
zostali zaliczeni do wybranych, ponieważ nie zakwali-
fikujemy się do z góry przewidzianej grupy osób
stanowiących „kopie Jego Syna”.

ŚLUBY SWOJE ODDAJ NAJWYŻSZEMU
Myśli te nasuwają wniosek o stosowności dobrych

postanowień, świętych ślubów, a początek roku jest
najwspanialszą okazją do rozpoczęcia takich po-
stanowień. Każdy, kto ma rzeczywistą i właściwą
wdzięczność w sercu, odczuje szczególnie w tym okresie
chęć powtórzenia za psalmistą: „Cóż oddam Panu
[mojemu Bogu] za wszystkie dobrodziejstwa jego, które
mi uczynił?” A wtedy przychodzi odpowiedź: „Kielich
obfitego zbawienia [to jest kielich ofiary] wezmę, a
imienia Pańskiego wzywać będę [o łaskę pomocy], śluby
moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem
jego” [Psalm 116:12-14]. Ci, którzy kroczą tą drogą,
niezależnie od tego, czy nazwą to ślubem, czy
postanowieniem, czy powiadomią o tym innych, czy
zachowają dla siebie – odniosą błogosławieństwo.
Jednak złożenie i dotrzymanie ślubów w obecności braci
i sióstr z rodziny Pańskiej jest wskazywaną przez Boga
najwłaściwszą dla nas drogą. A im zupełniej stosujemy
się do tego porządku, tym pełniejsze będzie, jak
wierzymy, nasze błogosławieństwo, tym większy będzie
nasz postęp w stronę [otrzymania] niebiańskiego
dziedzictwa.

The Watch Tower, 1 stycznia 1909, R-4303

„Nowy rząd turecki sporządza obecnie listy Żydów,
którzy jako pierwsi mogliby być wzięci pod uwagę przy
zatrudnianiu w służbie rządowej. Ponieważ potrzeba
obecnie wielkiej liczby wykształconych i inteligentnych
urzędników, żywi się nadzieję znalezienia wśród Ży-
dów całego szeregu takich rozsądnych i dyskretnych pra-
cowników, którzy odpowiadaliby wymaganiom nowej
epoki. Jak bardzo rząd jest rozważny w sprawach naro-
dowych i religijnych, pokazuje to, że ze względu na
chrześcijańskich ministrów w gabinecie posiedzenia nie
odbywają się ani w piątek, który jest świętem muzuł-
mańskim, ani w niedzielę.”

NOWE NADZIEJE DLA SYJONISTÓW
Niepokoje w Turcji, które wywierają wpływ na per-

spektywy konstytucyjnych władz, na wolność religijną
oraz równość praw wszystkich ras, otworzyły nowe per-

spektywy dla syjonizmu. Jak dotąd, odmawiano Żydom
prawa do nabywania ziem na terenach tureckiego im-
perium. Tymczasem obecnie, jak donosi londyński ko-
respondent New York Sun, pojawiają się wiadomości o
tym, że Żydzi potajemnie, pomimo zakazu, nabywają
ziemie w Palestynie. Mówi się, że Syndykat żydowski
prowadzi negocjacje w sprawie nabycia ogromnej czę-
ści prywatnych majątków ziemskich sułtana, które po-
jawiły się obecnie na rynku, a obejmują one ziemie na
całej długości doliny Jordanu od Tyberiady aż po Mo-
rze Martwe. Jeśli kapitał żydowski otrzyma wolną rękę
w Palestynie, by móc nabywać i posiadać to, co jest do
sprzedania i żyć oraz pracować tam na uczciwych zasa-
dach, to może on przy swojej dynamiczności dokonać
bardzo interesujących rzeczy. – Exchange

The Watch Tower, 1 lutego 1909, R-4324

Żydowskie perspektywy
Poniższy raport pochodzi z Konstantynopola i odnosi się do zatrudnienia Żydów jako urzędników rządowych:



ARTS6 Ż 1/2009

Pascha była żydowskim świętem, obchodzonym co-
rocznie (jest ono w dalszym ciągu przez nich obcho-
dzone) dla uczczenia niezwykłego wybawienia ich spod
dziesiątej plagi egipskiej – Przejścia obok, czyli pozo-
stawienia przy życiu ich pierworodnych.

Okoliczności zapisane w 2 Mojż. 12 – zabicie baran-
ka, pieczenie jego mięsa na ogniu i spożywanie go wraz
z gorzkimi ziołami i przaśnym chlebem, podczas gdy
uczestnicy stali, przepasani i obuci, z laską w ręku, go-
towi, by wyruszyć z Egiptu do Ziemi Obiecanej – Ka-
naanu – są bez wątpienia znane większości naszych czy-
telników. Znane jest także znaczenie tych wydarzeń,
które były obrazem, jak na przykład – że Jezus przyszedł
– „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”,
„Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha” – że progi i nadproża domowników wiary są
pokropione (symbolicznie) krwią naszego Baranka, któ-
ra mówi o lepszych rzeczach i ocala w pozaobrazie
wszystkich, którzy znajdują się w tym domu – że mamy
być pielgrzymami i obcymi, nie czyniąc Egiptu (świa-
ta) swoim domem ani nie odpoczywając tam, że mamy
mieć laskę w ręku – że „gorzkie zioła” wyobrażają do-
świadczenia i próby tego życia, które są nam potrzebne
i mają wyostrzać nasz apetyt na przaśny chleb (czystą
prawdę; kwas jest obrazem zepsucia lub błędu) i na spo-
żywanie naszego Baranka, który powiedział: „Jeśli nie
będziecie spożywali mojego ciała ... nie będziecie mie-
li życia w sobie”; w ten sposób uczestniczymy w na-
szym Baranku i mamy Chrystusa ukszałtowanego we-
wnątrz, nadzieję chwały. Tak oto podczas tej nocy trwa-
jącej ponad 1800 lat od momentu, gdy nasz Baranek
został zabity, owo jedno prawdziwe domostwo spoży-
wa, oczekując poranka wybawienia – wczesnego świ-
tu, który jak wierzymy, już nastał.

Skoro Jezus umarł dokładnie tego samego dnia, wy-
pełniając tę część obrazu – baranka – stosownym wy-
daje się, że wszyscy chrześcijanie powinni upamiętnić
dzień, w którym zmarł nasz Baranek. Z pewnością dzień
ten interesuje znacznie bardziej nas niż „cielesnego Izra-
ela”, który dostrzega tylko symbol. Wobec tego, pod-
czas gdy my zachowujemy święto codziennie  –  uczest-
nicząc w Chrystusie i Jego Słowie Prawdy, czyż nie bę-
dzie to wielką przyjemnością i piękną okazją, by uczcić
pamięć śmierci naszego Pana w jej rocznicę?

Rozumiemy, że było życzeniem naszego Pana, by ten
dzień był świętowany corocznie jako Jego Pamiątka, i
że On ustanowił to, co określa się mianem Wieczerzy
Pańskiej, z chlebem i winem – symbolami Jego ciała i
krwi, naszą wieczerzę Paschalną – jako zastępstwo dla
żydowskich obchodów symbolu.

Wszystko, co z tym związane, wydaje się wskazy-
wać, że było to Jego zamiarem. On obchodził Paschę
regularnie każdego roku, a w czasie ostatniej, tej nocy,
której został zdradzony, powiedział: „Gorąco pragną-
łem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał”. Tym,
co Jezus upamiętnił, było zabicie Paschy (Baranka), a

Wieczerza Pańska
„Albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus” 1 Kor. 5:7.

nie „Święto Paschy”, które następowało po niej i trwa-
ło siedem dni. Żydzi w tamtym czasie obchodzili oby-
dwie rzeczy, ale szczególnie to drugie (święto). Od dłuż-
szego czasu aż do dzisiaj nie upamiętniają oni zabicia
Paschy, ale jedynie święto.

Jezus upamiętnił (za ostatnim razem) tylko zabicie i
wtedy dał siebie jako prawdziwą ofiarę. Kiedy ustano-
wił nową wieczerzę – Pamiątkę (chleb i wino) zamiast
starego obrazu (baranka), dał ją swoim uczniom i po-
wiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę”. (Nie prze-
strzegajcie już dłużej obrazu, czyli cienia, ale użyjcie
tych nowych symboli, by upamiętnić mnie – pozaobraz).
„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kie-
lich, śmierć Pańską głosicie [a nie obrazowego baran-
ka], aż przyjdzie”, aż Królestwo będzie ustanowione i
obraz wypełniony przez przejście obok, czyli pozosta-
wienie przy życiu pierworodnych (zwycięzców) i osta-
teczne wybawienie wszystkich „domowników wiary”.

Nie ma bardziej odpowiedniego czasu na upamięt-
nienie zabicia Paschy – śmierci Chrystusa, jak w regu-
larną rocznicę czternastego dnia pierwszego miesiąca.
Według czasu żydowskiego tego roku wypada to 14
kwietnia [1881 roku – przyp. red.] (rozpoczyna się o 18
godzinie). Święto spożywania przaśnego chleba przez
siedem dni, które następowało później, wyobrażało w
figurze ciągłą, doskonałą i wieczną uroczystość, którą
radujemy się następnie i dzięki naszemu okupowi (sie-
dem jest obrazem doskonałości).

Jesteśmy świadomi, że niektórzy chrześcijanie ob-
chodzą Wieczerzę Pańską w każdą niedzielę, twierdząc,
że ich zwyczaj wzorowany jest na często wspomina-
nym w Dziejach Apostolskich „łamaniu chleba”: „A
pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na ła-
manie chleba” (Dzieje Ap. 20:7) itp. Widocznie przeo-
czyli oni fakt, że łamanie chleba z konieczności miało
miejsce często, jednakże w żadnym z tych przypadków
nie ma wzmianki o winie, które stanowi tak samo waż-
ny element tamtego obrządku co chleb ani też żadne z
tych spotkań pierwszego dnia tygodnia nie zostało na-
zwane Wieczerzą Pańską czy też w jakiś inny sposób,
który mógłby nasuwać takie wnioski.

Jest kilka powodów, dla których „Dzień Pański” nie
był wcale odpowiedni dla upamiętnienia Jego śmierci.
Głównym jest to, że „pierwszy dzień” albo „Pański
dzień” był ustanowiony i użyty, by uczcić wydarzenie
zupełnie przeciwne w swoim charakterze, tj. zmartwych-
wstanie naszego Pana. To pierwsze miało miejsce w
„nocy” i nazywane jest wieczerzą, drugie było obcho-
dzone za dnia. Jedno było nocą płaczu i smutku, drugie
zaś porankiem radości, oznajmiającym: „Pan rzeczywi-
ście zmartwychwstał”. Jedno było obrazem obecnej nocy
cierpień – Wieku Ewangelii, drugie – obrazem naszej
społeczności i społeczności jasnego dnia Tysiąclecia –
po wskrzeszeniu ciała „wczesnym rankiem”.

Po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom
często, jeśli nie zawsze, w „pierwszy dzień” tygodnia,
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dając się kilkakrotnie poznać po łamaniu chleba pod-
czas ich zwykłego posiłku. Czyż więc nie jest rozsąd-
nym oczekiwanie, że przy organizowaniu kościoła
pierwszy dzień został wyróżniony, szczególnie jako
dzień spotykania się z sobą wzajemnie oraz z Nim, a
ponieważ schodzili się oni z dalekich stron, a ponadto
w takich właśnie okolicznościach Pan objawił im się na
początku, organizowano zwykle w tym dniu wspólny
posiłek. Zawsze był to jednak dzień radości, podczas
gdy tamto było właściwie nocą wspólnego żalu.

Wydaje się, że odpowiednie obchodzenie tego ob-
rządku, tak jak i chrztu, zostało zaniechane podczas
panowania papiestwa. [Pamiątka] została pozbawiona
znaczenia, aby zezwolić na udzielanie „sakramentu”
na łożu śmierci w celu zachowania umierającego od
czyśćca, itp. Protestanci na ogół nie poświęcają temu
tematowi zbyt wiele uwagi, używając słów „ilekroć to
czynicie” jako potwierdzenia, że każdy czas jest odpo-
wiedni bez zauważenia, że „to” odnosi się do Paschy:

ilekroć upamiętniacie to wydarzenie, czyńcie to na pa-
miątkę  –  nie dla figury, ale dla pozafigury –  moją.

Nie twierdzimy, że przez obchodzenie w nieodpowied-
nim czasie popełniany jest grzech, ani że nieprzestrzega-
nie tego jest grzeszne, ale sądzimy, że przestrzeganie, tak
jak zostało ustanowione, jest o wiele bardziej wymowne,
właściwe i upamiętniające niż jakiekolwiek inne.

Od kilku lat zachowujemy ten obrządek tutaj w Pitts-
burghu i zawsze było to dla nas błogosławioną sposob-
nością. W tym roku obchodzić będziemy [Pamiątkę] w
mieszkaniu brata W. H. Conley’a przy ulicy Freemont
50 w Allegheny City, 14 kwietnia o godz. 20:00 i ser-
decznie zapraszamy wszystkich, którzy mogą, aby przy-
byli i dołączyli się do nas. Bracia i siostry, którzy przy-
będą z daleka, zostaną podjęci przez tutejszych przyja-
ciół. W miarę możliwości prosimy o przesłanie kartki
pocztowej do biura WATCH TOWER przy Fifth Ave. 101,
Pittsburgh i zgłoszenie się tam po przybyciu.

Zion’s Watch Tower, kwiecień 1881, R-208

Nasze obchodzenie śmierci „Chrystusa, naszej Paschy”
w dniu 14 kwietnia [1881], ogłoszone w gazecie, było,
jak każda taka sposobność, „błogosławioną chwilą” – cza-
sem przeznaczonym na pamięć o agonii naszego Pana za
nasze grzechy oraz naszym „odkupieniu przez Jego
Krew”. Kiedy patrzymy na realizację naszego okupu, zda-
jemy sobie sprawę z zupełności naszego przebaczenia.
Mówimy za apostołem Pawłem: „Jeśli Bóg za nami, któż
przeciwko nam? Który ani własnemu Synowi nie prze-
puścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszyst-
kiego z nim nie darował nam? Któż będzie skarżył na
wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. [Bóg,
zgodnie ze swoim planem oczyścił nas z grzechu – któż
rzecze, że nie zostało to w sposób właściwy wykonane?]
Któż jest, coby je potępił? Chrystus jest, który umarł” –
Rzym. 8:31-34 [Któż powie, że wciąż jesteśmy grzesz-
nikami? Niech pamięta on, kto zapłacił nasz dług – Chry-
stus, który stał się zaakceptowaną ofiarą].

Dostrzegając nasze usprawiedliwienie, spoglądamy
na słowa apostoła Pawła mówiącego do osób usprawie-
dliwionych: „Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże
[Jego codzienne łaski, szczególnie w Jezusie jako wa-
szym okupie, przez którego jesteście usprawiedliwie-
ni], abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą,
przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą” – Rzym.
12:1. Spojrzeliśmy na znaczenie symboli Jego śmierci,
które ustanowił – chleb i wino – i zobaczyliśmy, że uczą
one tej samej lekcji – o poświęceniu i ofierze. Wpierw
ciało zostało złamane, a krew przelana za nasze grze-
chy – ku naszemu usprawiedliwieniu – następnie chleb
(prawda – „Ja jestem Prawdą”) został nam darowany,
by wzmocnić nas w naszej ofierze, którą mamy skła-
dać. Pan Bóg daje nam nadzwyczajne i drogie obietni-
ce stania się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem,
współdziedzicami „duchowej natury” i królestwa, na-
stępnie mówi nam, jak możemy osiągnąć i zdobyć te
obietnice, mianowicie: „Jeśli tylko z nim cierpimy, aby-
śmy też z nim byli uwielbieni” – Rzym. 8:17. To wszyst-

Nasza Pascha
ko wyrażone jest w obrazie. Jezus wpierw bierze „chleb”
oraz po wieczerzy „kielich” (wino), a więc dla wszyst-
kich, którzy w tym wieku przystępują do Niego, wpierw
daje pożywienie i przygotowanie prawdy. Kiedy to spo-
żyją i poznają nagrodę wysokiego powołania, daje im
kielich śmierci. Wino symbolizuje dwie rzeczy: Po
pierwsze, z wyglądu przypomina krew – w ten sposób
symbolizuje śmierć. Po drugie, obrazuje ducha, które-
go wpływ to ożywienie, pocieszenie oraz orzeźwienie.

Kiedy zostaliśmy oświeceni oraz wzmocnieni dzięki
niebiańskiemu pożywieniu, Jezus podaje nam kielich,
mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy” – pijcie aż do mej
śmierci – bierzcie swój krzyż i naśladujcie mnie. Dzię-
ki temu będziecie pili z mojego ducha, mając radość i
orzeźwienie, których świat nie może wam dać ani ode-
brać – i w końcu dziedzicząc ze mną wszystkie rzeczy.

Wspominaliśmy, że byliśmy nakarmieni i wzmocnie-
ni Boskimi obietnicami, przysięgliśmy pić z Jego kieli-
cha, jak i staliśmy się razem z Nim martwi, jeśli tylko
będziemy mogli „królować poprzez żywot” razem z
Nim. Wspominaliśmy dwóch uczniów, którzy zapytali
Jezusa o miejsca obok tronu, którym odpowiedział: „Nie
wiecie, o co prosicie; możecie pić kielich, który ja będę
pił? [śmierć – „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten
kielich minie”] i chrztem, którym ja się chrzczę, być
ochrzczeni? [„Ale mam być chrztem ochrzczony” – któ-
rego symbolem była woda – „a jakom jest uciśniony,
póki się to nie wykona!”]. Uczniowie odpowiedzieli Mu:
„Możemy”, a On im rzekł „Będziecie”. A więc rodzi się
w nas nadzieja siedzenia na Jego tronie i te słowa odno-
szą się do nas: „Czy możesz pić ten kielich”? Pytamy
siebie czy chcemy dzielić cierpienia, jak i chwałę? Wte-
dy odpowiadamy – Panie, przez Twe Słowo wiemy, że
„znaleźliśmy łaskę ku pomocy czasu przygodnego”.
Oraz „dosyć masz na łasce mojej”. Oddaliśmy Mu
wszystko – „Sprawiaj w nas chcenie i skuteczne wyko-
nanie według upodobania swego”. Zatem Jego moc wy-
konuje się w naszych słabościach – możemy. Amen.
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Brat A.D. Jones informuje o bardzo interesującym i

budującym nabożeństwie w Newark, New Jersey, wśród
przyjaciół oraz osób z sąsiednich miast, z którymi ob-
chodził „Naszą Paschę” – czynny udział wzięło w niej
między pięćdziesiąt a sześćdziesiąt osób.

Liczba otrzymanych listów oznacza, że święto było
obchodzone wśród rozproszonych „dwójek lub tró-
jek”. Sądzimy, że było obchodzone w około 20 miej-
scach. Wszyscy, którzy pisali, wyrażali uczucie pod-
niosłości i stosowności w związku z obchodzeniem
święta w bardziej odpowiednim czasie niż w jakimś
innym, dowolnym.

Jeden lub dwóch braci kwestionowało podaną datę –
sugerując, że na podstawie almanachu powinno ono
przypadać na dwunastego, a nie na czternastego kwiet-
nia. Odpowiadamy, że kalendarz zamieszczony w al-
manachach jest oparty na astronomicznych obliczeniach
i rzadko jest zgodny z żydowskimi sposobami liczenia,
opartymi na wzroku. Niektóre almanachy podają żydow-

ski kalendarz i użyliśmy ich, by ustalić „czternasty dzień
pierwszego miesiąca”, wg żydowskiego czasu.

Księżyc symbolizuje Zakon lub naród żydowski, który
osiągnął pełnię podczas obecności Jezusa, którego za-
częło ubywać, kiedy Go odrzucili i gdy umarł. Księżyc
był w pełni czternastego kwietnia, po czym zaczęło go
ubywać. Zgadza się to z żydowskim kalendarzem, co i
my zachowujemy.

Jedna siostra wyraziła dezaprobatę pytając, dlacze-
go nie wrócimy do Zakonu we wszystkim, także w prze-
strzeganiu Paschy? Nasza siostra jest nierozważna. Nie
sugerujemy obchodzenia Paschy ustanowionej przez
Zakon, ale na miejsce tejże zachowujemy „Wieczerzę
Pańską”. Nie nakazujemy też tego jako prawo, wierząc
że „Chrystus jest końcem zakonu ku sprawiedliwości
każdemu wierzącemu” – Rzym 10:4 (oraz 7:6). Ale któż
powie, że nie wolno nam świętować śmierci Baranka w
dzień rocznicy. „Ilekroć byście to czynili, śmierć Pań-
ską opowiadajcie”.

Zion’s Watch Tower, maj 1881, R-225

Wydaje się to dziwne, jak długo potrzebują niektóre
idee, by rzeczywiście przedostać się do pewnych umy-
słów. Pewien brat o przenikliwym, jak się wydaje, umy-
śle opublikował ostatnio broszurę, w której przedsta-
wia pogląd, że brat Russell najwyraźniej wierzy i na-
ucza, że On Chrystus składa się z wielu członków – Je-
zusa Głowy oraz rozmaitych zwycięzców, członków
Jego Ciała. A także, że przez tego wielkiego Chrystusa
Bóg zamierza zapieczętować Nowe Przymierze, aby za
jego pośrednictwem udzielić błogosławieństw Izraelo-
wi oraz wszystkim rodzajom ziemi. Brat ten oznajmia
to jako coś nowego i zdumiewającego, co dopiero nie-
dawno odkrył, pomimo że przez dziesięć lat był czytel-
nikiem naszych publikacji. Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że myśl ta wreszcie przebiła się do jego umysłu.
Naszym przekonaniem jest jednak, że z myślą tą zapo-
znał się on z naszych pism już lata temu i w pełni je
podzielał, zanim jego serce zgorzkniało. Następnie po-
stępowała duchowa niestrawność, której skutkiem było
zaślepienie „oczu wyrozumienia”, tak że poglądy, któ-
re swego czasu uznawał za uzasadnione i piękne, prze-
stały dla niego takimi być. Innymi słowy, po otrzyma-
niu światła Teraźniejszej Prawdy najwidoczniej udał się
on ponownie do „zewnętrznych ciemności”, w których
wcześniej się znajdował i w których ciągle przebywa
cała ludzkość. Dlaczego Pan go usunął? Nie umiemy
tego z całą pewnością powiedzieć. Możemy jedynie
zauważyć ten fakt. A słowo naszego Pana wskazuje, na
czym może prawdopodobnie polegać trudność. Nasz Pan
zapewnia nas, że: „Jeśliby kto chciał czynić wolę jego
[Ojcowską], ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka
jest z Boga” (Jan 7:17). Słowa te wskazują, że w odnie-
sieniu do nauki błąd serca jest ściśle związany z błę-
dem umysłu.

Nie wolno nam wzajemnie sądzić naszych serc. Nie
jesteśmy do tego zdolni. A poza tym jest to zabronione.

Odnośnie wielkiego Pośrednika
W każdej sytuacji powinniśmy raczej woleć myśleć
pozytywnie niż niepomyślnie odnośnie uczuć i moty-
wacji innych osób. Nasz sąd ma prawo odnosić się je-
dynie do zewnętrznego prowadzenia się – czy będzie to
drażliwe usposobienie, czy wilczy duch. Albo też być
może z drugiej strony dadzą się poznać owoce i łaski
prawdziwej Winorośli. I jeszcze raz – zdolność widze-
nia, umiejętność rozróżniania duchowych spraw jest
jeszcze jednym dowodem, który Pan daje tym, którzy
znajdują się z Nim we właściwym związku. Tak jak
posłuszeństwo dla Pana i dla Prawdy przywiodło nas
do światłości, tak nieposłuszeństwo czy też utrata du-
cha Pańskiego bez wątpienia wyprowadzą nas z kręgu
światła do ciemności, jakie panują wokół nas – choć
niekoniecznie pod każdym względem, gdyż pomiędzy
tymi, którzy znajdują się poza zasięgiem światła Teraź-
niejszej Prawdy, prawda i błąd zwalczają się na prze-
mian wprowadzając zamieszanie. Jedynie poświęconym
jest dane „wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego”. Dla
tych na zewnątrz zagadnienia te wydają się być mniej lub
więcej symbolicznymi i niejasnymi stwierdzeniami.

„UKRYTA TAJEMNICA”
Przez czterdzieści lat staraliśmy się ukazywać tym,

którzy mieli duchowe oczy i uszy zrozumienia, że „ukry-
tą tajemnicą” jest „Chrystus w was, nadzieja chwały” –
Kol. 1:27 (NB).

Duch Chrystusowy w was prowadzi obecnie do sa-
moofiary, samozaparcia, noszenia krzyża, itp. – „dopeł-
niania ostatków ucisków Chrystusowych”. Jest to ta-
jemnicą dla Żydów, pogan i nominalnych chrześcijan,
którzy nie rozumieją, dlaczego mielibyśmy być powo-
ływani do społeczności w cierpieniach Chrystusa, i któ-
rzy lekceważą naszą radość z tego, że niebawem sta-
niemy się uczestnikami chwały Chrystusa w Pierwszym
Zmartwychwstaniu. Ta tajemnica, ukryta od wieków i
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epok, została obecnie oznajmiona świętym, ale nikomu
innemu. Jeśli zaś traci się świętość, to nie ulega wątpli-
wości, że idzie za tym również utrata zrozumienia ta-
jemnicy.

Apostoł wyjaśnia, że owa tajemnicza grupa (Jezus
jako Głowa oraz Kościół – Jego Ciało) stanowi poza-
obrazowego Izaaka, dziedziców przymierza Abrahamo-
wego – nasienie przymierza Sary (Gal. 3:16-29). Żydzi
tego nie wiedzą, ciągle ufając w ich Przymierzu Prawa
zawartym na Synaju. Większość chrześcijan nie wie o
tym, lecz nadal myśli o sobie tak, jakby kiedyś byli pod
Przymierzem Prawa tak jak Żydzi, aż do chwili, gdy –
jak im się wydaje – nasz Pan w swoim pierwszym przyj-
ściu zapieczętował Nowe Przymierze z duchowym Izra-
elem. Jakże często śpiewaliśmy: „Wolni od Zakonu, ach,
jakże szczęśliwy to stan” czy też „Przeklęci przez Za-
kon, upadkiem zranieni, Chrystus odkupił nas raz na
zawsze”.

Jest w tych stwierdzeniach domieszka zarówno praw-
dy, jak i błędu i nie byliśmy w stanie odróżnić jednego
od drugiego, dopóki „tajemnica” nie zaczęła się roz-
wiewać. Prawda na ten temat stanowi „tajemnicę” dla
nominalnego chrześcijaństwa, nawet jeśli jest tak jasno
wyrażona w natchnionym Słowie, a mianowicie, że Izra-
el według ciała i ich przymierze zostały odrzucone od
Boskiej łaski, że Chrystus Jezus wziął zapłatę Przymie-
rza Zakonu i jest Głową Kościoła, Chrystus, owo Iza-
akowe Nasienie Przymierza Abrahamowego. Członko-
wie Ciała Chrystusowego są powoływani, wybierani i
znajdowani wiernymi w ciągu Wieku Ewangelii, a zo-
staną skompletowani wraz z jego zakończeniem. Ofia-
ra owego pozaobrazowego Izaaka (Głowy i Ciała) wy-
daje krew Nowego Przymierza, która wkrótce je zapie-
czętuje, czyli ratyfikuje, czyniąc je skutecznym dla Izra-
ela. Będzie to Nowe Przymierze (Prawa) zastępujące
ich Stare Przymierze Zakonu. Będzie ono miało swego
pozaobrazowego Pośrednika zamiast Mojżesza oraz
wieczne błogosławieństwa zamiast błogosławieństw
doraźnych. Będzie ono cechowało się żywymi uczyn-
kami wiary i posłuszeństwa, które zastąpią uczynki
martwe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, gdy mamy wspar-
cie z jakiejkolwiek strony w dziele przedstawiania tych
spraw „domowi wiary”.

Niektóre zagadnienia zostały jednak przez owego
brata prawdopodobnie mimowolnie przekręcone. Na-
sze pisma wybierane z różnych miejsc mogą zostać tak
przedstawione, że wydadzą się sprzeczne. W podobny
sposób czasami przedstawiane są niekiedy pozorne
sprzeczności Pisma Świętego przez tych, którzy go nie
rozumieją i mu się sprzeciwiają. Jeśli czyta się nasze
wypowiedzi we właściwych kontekstach, to okazują się
one harmonijnie rozwojowe, tak jak z oczekiwaną pre-
cyzją stwierdza Pismo Święte: „Ale ścieżka sprawie-
dliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bar-
dziej świeci, aż do dnia doskonałego” – Przyp. 4:18.

Ruch Reformacji zmierzał we właściwym kierunku
– każda z następujących po sobie reform miała w za-
myśle zbliżenie się do prawdziwego światła. Zakończe-
nie 2300 dni oczyszczenia świątnicy (Tom III, wykład
10) znalazło nas wolnymi od tradycji Babilonu i po-
nownie zbudowanymi na świadectwie Jezusa, aposto-

łów i proroków, zmierzającymi do poznania Pana. Jed-
nak wolność od fałszu nie oznaczała, że wszystkie za-
gadnienia kosztownej Boskiej Prawdy zostały właści-
wie umiejscowione i osadzone w naszym zrozumieniu.
I tak na przykład Nowe Przymierze, jego zapieczęto-
wanie, jego dzieło – to drogocenne fakty, które w ogóle
nie są błędne. Jednak podążając za tradycjami Babilo-
nu niewłaściwie umiejscawialiśmy te zagadnienia. Cią-
gle uznajemy Nowe Przymierze, nadal dokładnie tak
samo oceniamy każdą jego właściwość, jednak dostrze-
gliśmy, że było ono niewłaściwie umiejscawiane: to jest,
że Nowe Przymierze (Prawa) zostanie zapieczętowane,
czyli uczynione skutecznym, krwią Chrystusa, przez
zasługę Chrystusowej śmierci przy końcu Wieku Ewan-
gelii, a nie na jego początku. Obecnie wyraźnie widzi-
my, jak Pismo Święte wszędzie naucza, że Nowe Przy-
mierze ma być zawarte „z domem Izraelskim i z do-
mem Judzkim”, a nie z duchowym Izraelem. Zauważa-
my też, że znajdujemy się pod Przymierzem Wiary lub
też Łaski, Przymierzem pierwotnym, czyli Abrahamo-
wym, absolutnie nie pod Przymierzem Zakonu i uczyn-
ków, tak jak to było pod starym przymierzem i jak bę-
dzie pod Nowym Przymierzem (Prawa). Teraz dopiero
rozumiemy całą potęgę stwierdzenia apostoła: „My tedy,
bracia! tak jako Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy” –
dziećmi Przymierza Abrahamowego – Gal. 4:28.

Jezus był Głową owego Izaaka, zaś Kościół stanowi
członki Izaakowego Ciała. Cały pozaobrazowy Izaak,
„Nasienie Abrahamowe”, był wyobrażany przez rzeczy-
wistego Izaaka i jego ofiarę. To krew (ofiara – śmierć)
całego pozaobrazowego Izaaka zapieczętuje Nowe Przy-
mierze z Izraelem „po tych dniach” (Jer. 31:31). Fakt,
że pozaobrazowym Izaakiem miał być nie tylko Jezus,
ale także Kościół, stanowił tajemnicę, której Żydzi nie
mogli zrozumieć, której nie może zrozumieć Babilon,
ale którą tylko „mądrzy zrozumieją” – Dan. 12:10.

Nasz krytyk tkwi w błędzie sugerując, jakobyśmy
twierdzili, że Kościół jest jakąkolwiek częścią ofiary
„Paschy”. Wprost przeciwnie, uważamy, że pozaobra-
zowym Barankiem Paschalnym jest jedynie nasz Pan.
Jest to zgodne ze słowami: „Baranek nasz wielkanocny
za nas ofiarowany jest, Chrystus” (1 Kor. 5:7,8). Bara-
nek paschalny był przygotowywany w całości, żadna
kość nie była złamana. W ten sposób wyobraża on je-
dynie naszego Pana, a nie Jego „członków” – Kościół.
W przeciwieństwie do tego w jednej z ofiar Dnia Po-
jednania barana ofiary całopalnej dzielono na części,
które były obmywane, a następnie układane wraz z gło-
wą na ołtarzu, co wyobraża Chrystusa i Jego członków
oddzielnie, teraz jednak zjednoczonych w ofierze dla
Boga – członkowie pod zasługą Głowy.

Pascha nie była składana za wszystkich ludzi, lecz
tylko za pierworodnych. Wyobraża to zatem dzieło Chry-
stusa za Kościół obecnego Wieku Ewangelii, który jest
określany gdzie indziej jako „Kościół Pierworodnych”.
Najwidoczniej więc Kościół nie ma udziału w swoim
własnym wybawieniu, które stanowi w całości dzieło
łaski i miłości Bożej. Tak jak „ominięcie” [2 Mojż. 12:23
BT] pierworodnych Izraela prowadziło do zawarcia
Przymierza Zakonu z Izraelem na Górze Synaj, tak też
„ominięcie” Kościoła Pierworodnych w ciągu Wieku
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Ewangelii doprowadzi do inauguracji Nowego Przymie-
rza błogosławiącego Izrael według ciała oraz świat.
Mojżesz zaś, wyobrażający Owego Chrystusa – Głowę
i Ciało (które Bóg wybiera spośród ludzkości w ciągu
obecnego Wieku Ewangelii), był pośrednikiem Przymie-
rza Zakonu. Wziął on krew cielca oraz kozła i pokropił
księgi Zakonu, wyobrażając Boga lub też Bożą spra-
wiedliwość, a następnie pokropił lud, wiążąc go w ten
sposób przymierzem z Bogiem. Krew pozaobrazowego
cielca (Jezusa) oraz krew pozaobrazowego kozła, Ko-
ścioła – będą obydwie razem pieczętować Nowe Przy-

mierze (Prawa). Pozaobraz niebawem stanie się faktem.
Wzbudzenie pozaobrazowego Mojżesza, pozaobrazo-
wego Pośrednika, niebawem będzie dokonane.

Tak jak Mojżesz wstąpił na górę Synaj i otrzymał
Prawo, które zniósł na dół Izraelowi i zapieczętował nad
nim przymierze, tak też pozaobrazowy Mojżesz, gdy
tylko wstąpi na Górę Bożą, do Królestwa, natychmiast
pojawi się, ale za zasłoną, niewidzialny dla ludzkości,
aby zapieczętować Nowe Przymierze i uruchomić
wszystkie jego dobroczynne łaski.

The Watch Tower, 15 lutego 1909, R-4334

Jeden Pośrednik
Jest „jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek [gr. anthropos – ludzka istota] Chrystus Jezus, który

dał samego siebie na okup [gr. antilytron – odpowiadająca cena] za wszystkich” – 1 Tym. 2:5,6.

Greckie słowo tłumaczone tutaj na Pośrednik to me-
sites i odpowiada znaczeniu angielskiego [oraz polskie-
go] słowa pośrednik, tj. „środkowy” lub „pojednawca”
lub też, jak definiuje to Webster: „ktoś kto wstawia się
między dwiema stronami sporu w celu ich pogodzenia”.

Na ten temat istnieją dwa poglądy, z których obydwa
w naszym zrozumieniu są bardzo błędne. Jako pierwszy
wymienimy pogląd zyskujący ostatnio popularność mię-
dzy tak zwanymi zaawansowanymi myślicielami, tj. że
Bóg po czterech tysiącach lat nieudanych prób zwrócenia
na siebie uwagi człowieka, pozyskania jego miłości i do-
konania pojednania, zmienił plan działania i posłał Je-
zusa, by wstawiał się do Niego za ludzkością i pozyskał
miłość człowieka dla Boga, ażeby w taki sposób mogło
dokonać się pojednanie między Bogiem a ludźmi. Przyj-
mują oni taki pogląd, ponieważ wymusza go fałszywa teo-
ria. Polega ona na tym, że Bóg nie ma nic takiego prze-
ciwko ludzkości, co wymagałoby dostosowywania i usta-
leń z udziałem Pośrednika, podczas gdy ludzie mają po-
czucie krzywdy w stosunku do Boga, do usunięcia które-
go potrzebny był Pośrednik. Owi myśliciele, z tego same-
go powodu, nie odnajdują żadnego sensu i znaczenia w
stwierdzeniu Pisma Świętego, że Jezus był okupem za
wszystkich ludzi. Twierdzą oni, że Bóg nie wymaga żad-
nego okupu za grzeszników, gdyż jest tak pełen miłości
do ludzi, że nie mógłby pozwolić swej sprawiedliwości
działać przeciwko nim. Słowem, że Boża miłość domi-
nuje nad Jego sprawiedliwością.

W teorii tej pozbawiony zostaje znaczenia zarówno
okup, jak i pojednanie z niego wynikające. Stosuje się
przy tym najbardziej zwodniczy sposób, gdyż  pozornie
uznaje się wszystkie stwierdzenia Pisma Świętego na
ten temat, podczas gdy w rzeczywistości się im zaprze-
cza, pozbawiając Pismo Święte znaczenia w tym zakre-
sie, tak jak to czynią jawni niewierzący.

Ich wpływ jest jednak w rzeczywistości bardziej
zwodniczy niż tamtych. Takie teorie nie tylko pozba-
wiają okup znaczenia, ale na dodatek same w sobie są
całkowicie nierozsądne, stojąc w sprzeczności ze
wszystkimi znanymi faktami.

Fakty poświadczają na setki sposobów, że „gniew
Boży” spoczywa nad rasą ludzką. Choroby, boleści i
śmierć, epidemie, cyklony i trzęsienia ziemi są faktami

niezależnie od tego, jaki mamy do nich stosunek. Musi-
my więc wyciągnąć wniosek, że albo (1) nasz Stwórca
nie potrafi tym nieszczęściom zapobiec lub zaradzić,
albo (2) nie obchodzi Go nasz los, albo (3) te nieszczę-
ścia są przez Niego dozwolone jako kara za grzech oraz
jako manifestacja Jego sprawiedliwego oburzenia i
słusznego gniewu z powodu grzechu. Nie jesteśmy zdani
na domysły, które z tych spojrzeń na fakty jest popraw-
ne. Biblia nie tylko zapewnia nas, (1) że Bóg może za-
pobiec złu, gdyż ma wszelką moc na niebie i na ziemi,
oraz (2) że nie jest niedbały i nie jest Mu obojętne, jak
powodzi się Jego stworzeniu, ponieważ je kocha, lecz
(3) śmierć ze wszystkimi towarzyszącymi jej biedami i
kłopotami stanowi karę za grzech (Rzym. 6:23; 5 Mojż.
32:45; 1 Mojż. 2:17; 1 Mojż. 3:17-19; Rzym. 5:17-19)
oraz że narażenie na zaburzenia porządku, jakich do-
świadczamy w trzęsieniach ziemi czy cyklonach jest
przygodnym dodatkiem do przekleństwa, które spadło
na człowieka jako sprawiedliwa zapłata czy też zadość-
uczynienie za grzech przedstawiciela ludzkości, jakim
był Adam, a przeto są one przejawami Boskiej niełaski
lub sprzeciwu.

To, że Pismo Święte jasno stwierdza, iż fakty te są
przejawami Bożego GNIEWU, powinno być wszystkim
wiadome. Mówiąc o sobie i o Kościele, apostoł stwier-
dza: „Byliśmy z przyrodzenia [za sprawą odziedziczo-
nej upadłej natury] dziećmi gniewu, jako i drudzy”
(Efezj. 2:3). „Bo gniew Boży objawia się [jest okazany]
z nieba przeciwko wszelkiej niepobożności i niespra-
wiedliwości” (Rzym. 1:18). Mamy do czynienia nie tyl-
ko z okazywaniem obecnego ogólnego niezadowolenia
Bożego w odniesieniu do rasy ludzkiej (śmierć i towa-
rzyszące jej zjawiska), ale Pismo Święte wskazuje po-
nadto, że jest jeszcze „przyszły gniew”, „dzień gniewu
i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego” (Rzym. 2:5),
czas wielkiego ucisku przy końcu obecnej epoki. Gniew
zamanifestowany w śmierci i towarzyszących jej zja-
wiskach jako kara za grzech Adama zostanie uzupełnio-
ny przez ten, który jeszcze przyjdzie, będąc wywołany
przez upór i przewrotność całego upadłego potomstwa
Adama.

Mamy dobitnie powiedziane, że jeśli przyjmiemy
Chrystusa jako swój okup, „zachowani będziemy przez

11STRAŻ1/2009
niego od gniewu” (Rzym. 5:9), zaś o tym, kto nie wie-
rzy w Odkupiciela, napisane jest, że „gniew Boży zo-
staje [trwa] nad nim” (Jan 3:36). Tacy, którzy przyjmu-
ją teraz Jezusa i stają się Jego posłusznymi naśladow-
cami, są zbawieni, czyli wybawieni od przyszłego gnie-
wu. A nawet teraz, choć nie są wybawieni od obecnego
gniewu i kary za grzech, są zapewniani o Bożym przy-
jęciu okupu i o Jego łasce względem nich, a także o
bliskim już zupełnym wybawieniu od wszelkich śladów
przekleństwa i gniewu, któremu wszyscy obecnie pod-
legają. W taki sposób przez wiarę uważamy się za wy-
bawionych, czyli „zachowanych od gniewu przez nie-
go” (Rzym. 5:9), którego Bóg wzbudził z martwych,
samego Jezusa, który wybawił nas od przyszłego gnie-
wu (1 Tes. 1:10). To samo słowo tłumaczone jest jako
pomsta (Rzym. 3:5 KJV). Czy Bóg jest niesprawiedli-
wy, że bierze pomstę? (Por. wersety 23-26.)

Czytając te wersety i obserwując rzeczywistość wo-
kół nas, trzeba mieć rzeczywiście powolny umysł lub
uporczywie odrętwiałe serce, by twierdzić, że wielki
Stwórca nie ma słusznych podstaw, by być zagniewany.
Byłoby to równie niewłaściwe dla naszego Stworzycie-
la, gdyby powstrzymywał słuszne oburzenie i gniew tam,
gdzie jest do tego sprawiedliwa i właściwa przyczyna,
jak to, gdyby gniewał się bez powodu. Gniewa się On
każdego dnia na niegodziwość i grzech (Psalm 7:12), a
także daje do zrozumienia, że grzech i ci, którzy go
miłują, w końcu przestaną istnieć.

To samo greckie słowo tłumaczone na „gniew” w
obu powyższych cytatach jest tłumaczone na „oburze-
nie” w Mar. 3:5 (KJV): „A on [Jezus], rozejrzawszy się
po nich z OBURZENIEM, przejęty smutkiem z powo-
du niewrażliwości ich serc” (BNŚ). Było to słuszne obu-
rzenie, sprawiedliwy gniew na obłudę i rozmyślny sprze-
ciw wobec światłości.

Podczas gdy Bóg ogłasza swoje oburzenie i okazuje
swą sprawiedliwość, jednocześnie ostrzega nas, byśmy
się strzegli, abyśmy z powodu naszej upadłej natury nie
potknęli się w sądzie. Uznając więc naszą niedoskona-
łość w sądzie, jesteśmy napominani, byśmy pozostawi-
li sąd temu, który nie może się mylić i który mówi:
„Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan” [Rzym. 12:19].
A nawet jesteśmy zachęcani do tego, byśmy złożyli to
wszystko: gniew, zapalczywość itd. (Kol. 3:8) i aby
wszelka gorzkość, zapalczywość i gniew były odjęte od
nas (Efezj. 4:31), abyśmy byli prędkimi ku słuchaniu,
ale nierychłymi ku mówieniu i nierychłymi ku gniewo-
wi (Jak. 1:19). Greckie słowo użyte w tych trzech od-
niesieniach do Kościoła brzmi orge i jest dokładnie tym
samym, które we wcześniejszych cytatach odnoszone
było do „gniewu” Bożego oraz „oburzenia” Jezusa. Po-
wodem tego zróżnicowania jest to, że my w naszym
obecnym upadłym stanie nie jesteśmy zdolni, by sądzić
naszych równie upadłych bliźnich. Stąd też, gdy Boży
gniew jest sprawiedliwym oburzeniem, to „gniew męża
nie sprawuje sprawiedliwości Bożej” (Jak. 1:20). Dla-
tego mamy przykazanie: „Gniewajcie się, ale nie grzesz-
cie” [Efezj. 4:26]. Mogą występować takie przypadki
zła i ucisku, kiedy powinniśmy okazać oburzenie, kiedy
inne nastawienie byłoby błędne i wskazywałoby albo
na sympatyzowanie ze złem, albo na leniwy strach przed

skutkami sprzeciwu wobec zła. Powinniśmy pamiętać
o naszych własnych słabościach i obciążeniach i być
gotowi zaniechać uraz, gdy tylko zobaczymy przejawy
prawdziwej pokuty i naprawy, pamiętając na słowa
Boże: „Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan” (Rzym.
12:19). Stwierdzamy przeto, że pogląd, który przez za-
przeczenie ignoruje Boży gniew przeciwko grzecho-
wi i grzesznikom, i który na skutek tego nie widzi ko-
nieczności wystąpienia Chrystusa w roli pośrednika dla
ludzkiego grzechu wobec Boga, stoi w bezpośredniej
sprzeczności zarówno z rzeczywistością życia, jak i ze
świadectwami Pisma Świętego.

Spójrzmy teraz na inny wypaczony pogląd na zagad-
nienie pośrednictwa Chrystusa. Pogląd ten znany jest
powszechnie jako prawowierny. Ludzkiemu umysłowi
przedstawia on Boga tak rozgniewanego, że aż bardzo
srogiego i okrutnego, którego gniew ściga grzeszników
nie tylko w obecnej egzystencji, ale także w życiu po-
zagrobowym, zapewniając im życie tylko po to, by
wiecznie ich torturować. Porzucając na chwilę ich nie-
biblijny i absurdalny pogląd, jakoby było trzech Bogów
„w jednej osobie”, mówią oni o Chrystusie Jezusie, że
bardzo różni się od Boga, gdyż jeden wedle ich opisu
byłby uosobieniem i wcieleniem nienawiści, oburzenia
i złości, podczas gdy drugiego przedstawiają jako mi-
łość i tylko miłość. Podczas gdy, wedle tego poglądu,
Bóg miałby być odpowiedzialny za zapędzenie milio-
nów ziemskich stworzeń na wieczne męki, Jezus uka-
zał się i przez ofiarę z samego siebie ułagodził czy też
do pewnego stopnia zaspokoił gniew Boży.

Zgodnie z tym poglądem Jezus dokonawszy ofiary
za ludzkie grzechy wstąpił do nieba, gdzie, jak się uwa-
ża, siedzi na pośredniczym tronie. Dalej twierdzi się, że
Jezus będzie zajmował to stanowisko aż do końca wszel-
kich prób. Uważa się, że pełniąc funkcję pośrednia mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, wstawia się za grzeszni-
kiem i wymusza na Bogu, by nie posyłał go na wieczne
męki, ale pozwolił mu wejść do nieba. Gdy zaś Jezus
opuści swój pośredniczy tron i przyjdzie po raz drugi,
nie będzie już żadnej nadziei dla grzeszników. Następ-
nie twierdzi się, że Jezus przejrzy raz jeszcze już wyda-
ne wyroki zarówno na sprawiedliwych, jak i niespra-
wiedliwych w ramach tego, co oni nazywają dniem sądu,
a potem Jezus i jego Kościół złączy się z Bogiem w
wielkim (?), wspaniałym (?) i rozkosznym (?) dziele
nadzorowania wiecznych i beznadziejnych tortur, któ-
rym poddana będzie znakomita większość rodzaju ludz-
kiego, pogrążona w niekończącym się cierpieniu, czy
to psychicznym, czy fizycznym lub też, jak niektórzy
twierdzą, i jednym, i drugim.

Ubolewamy bardzo na tymi zaciemnionymi umysła-
mi, dla których tego rodzaju pogląd na Boży charakter i
plan może nosić choćby najlżejsze znamiona popraw-
ności i prawdziwości. Kto tak myśli, nie zna ani Ojca,
ani Syna.

Pogląd tak zwanych protestantów na pośredniczenie
Jezusa jest bardzo blisko związany z koncepcją rzym-
skich katolików. Kościół rzymski wysyła grzesznika do
kapłana, który wstawia się za niego do Dziewicy i umar-
łych świętych, ci zaś z kolei wstawiają się do Jezusa,

Kontynuacja na str. 14
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Przyjaciele z kościoła w Allegheny-Pittsburghu za-
czynają coraz bardziej dotkliwie odczuwać przepro-
wadzkę rodziny Domu Biblijnego. Owszem, teoretycz-
nie zgodzili się oni z nami, że Pan umie obficie zadbać
o sprawy swojego ludu, gdziekolwiek by się on nie znaj-
dował, i widoczne jest, jak otrzymują oni w tym do-
świadczeniu szczególne błogosławieństwo, polegające
na powierzeniu im znacznie większej odpowiedzialno-
ści w sprawach duchowych.

W środę wieczorem przed Świętami Narodzenia po-
czynili oni, całkowicie bez naszej wiedzy, przygotowa-
nia do odbycia specjalnego połączonego zebrania w
kaplicy Domu Biblijnego i zaprosili brata Russella, by
przybył i przemówił w krótkich słowach. Na jego powi-
tanie wyznaczony mówca w bardzo umiejętnie dobra-
nych słowach wyraził miłość Zgromadzenia do ich Pa-
stora i poinformował nas, że pragnąc dać namacalny
dowód ich miłości, zakupili aksamitny dywan oraz pięk-
ne mahoniowe biurko, pokaźne krzesło, a do tego mały
stolik i stojak na listy. Ofiara złożona na rzecz tych da-
rów znacznie przekroczyła oczekiwania, tak że zostało
jeszcze 138 dolarów, które, jak zadecydowali, również
powinny zostać wykorzystane na wyposażenie biura
brata Russella w jego nowym domu w Brooklynie. Przy-
jęliśmy te znaki miłości, z całego serca je doceniając i
zapewniając naszych drogich przyjaciół, że jedynie na-
sze głębokie przekonanie, iż przeprowadzka jest Bożym
postanowieniem i że przyczyni się do uczynienia dal-
szego postępu w Jego pracy, pozwala nam z radosnym
sercem opuścić tak licznych i tak miłych przyjaciół, z
którymi zgromadzaliśmy się przez ponad trzydzieści lat,
służąc im jako Pastor Zgromadzenia.

PONOWNY WYBÓR BRATA RUSSELLA

 NA PASTORA
W ostatni wieczór roku 1908 z dwutygodniowym wy-

przedzeniem ogłoszone zostało, że odbędzie się zebra-
nie ogólne, w czasie którego zgromadzenie będzie mia-
ło za zadanie wybrać tych, którzy będą mu usługiwać w
następnym roku. Kaplica Domu Biblijnego była zatło-
czona, chociaż w bardzo dobitny sposób wyrażono za-
strzeżenie, że zaprasza się tylko tych, którzy okazali
widoczny znak poświęcenia [chrzest]. Wśród słucha-
czy zapadła uroczysta cisza, gdy brat Russell opowie-
dział krótko o niektórych zdarzeniach, które miały miej-
sce w zgromadzeniu w czasie, gdy przez ponad trzy-
dzieści lat był jego pastorem. Wymienił on z imienia
niektórych z obecnych, którzy byli najwierniejszymi
zwolennikami Prawdy w ciągu całego tego okresu. Jesz-
cze większa była liczba tych, którzy przyszli do Prawdy
dwadzieścia, piętnaście, dziesięć, pięć i mniej lat temu.
Zaznaczył on, że nie uczynił dla nich ani łącznie, ani
indywidualnie wszystkiego tego, co chciał uczynić, za-
pewnił jednak, że służył dla ich dobra w każdy możli-
wie osiągalny dla niego najlepszy sposób. Dalej oświad-
czył, że wedle jego najlepszej wiedzy i przekonania ni-
gdy nikomu nie wyrządził żadnej krzywdy – ani uczyn-
kiem, ani słowem, ani myślą. Opuszczając zaś kazalni-

cę jest napełniony najwyższą wdzięcznością, że tak się
właśnie rzeczy mają. Na wezwanie, aby osoba – o ile na
sali byłby taka – która czułaby się w jakimkolwiek stop-
niu i sensie, w dowolnym czasie i miejscu, skrzywdzo-
na przez jego czyn lub słowo, zabrała głos i dała mu
szansę poznania swego błędu oraz możliwość przepro-
szenia go, nikt nie odpowiedział. Wtedy mówca zapew-
nił, że nie tylko nie uraził ich słowem i czynem, ale na-
wet w myślach byli przez niego cenieni, miłowani, utę-
sknieni, stając się tematem jego modlitw.

Zanim brat Russell opuścił podium, zaznaczył, że
obecny tam brat Rutheford byłby bez wątpienia znako-
mitym przewodniczącym zebrania gospodarczego zwo-
łanego na okoliczność wyborów sług zgromadzenia na
rok 1909. Następnie stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprze-
ciwu, to uzna brata Rutheforda za jednomyślnie zaak-
ceptowanego do prowadzenia dalszej części zebrania.
Cisza wyrażała zgodę, tak więc brat Rutheford wszedł
na podium, które opuścił brat Russell, kierując się w
stronę swojego miejsca obok przyjaciół.

Zaproponowane zostało głosowanie nad podzięko-
waniem pastorowi i starszym, którzy służyli przez ubie-
gły rok. Propozycja została poparta i przegłosowana jed-
nomyślnie. Przewodniczący przedstawił cel zgromadze-

Przeprowadzka siedziby Stowarzyszenia

„Bible House” w Allegheny,
pierwsza siedziba ZION’S WATCH TOWER
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nia i jego wniosek został uznany za poprawny. Od razu
wstał brat dr Spill i zaproponował, aby brat Russell zo-
stał ponownie wybrany pastorem zgromadzenia na rok
1909. Nalegał on, że nawet jeśli będzie on rzadko obec-
ny w zgromadzeniu, to wybór go na pastora zapewni
zgromadzeniu być może jeszcze większą opiekę i da
mu więcej swobody w udzielaniu porad zgromadzeniu
w dotyczących go sprawach i problemach. Oświadczył,
że wiele zgromadzeń miało zwyczaj wybierania brata
Russella na pastora nie tylko po to, by wyrazić swą mi-
łość i zaufanie, ale także, by go zapewnić, że zależy im
na jego szczególnym nadzorze nad ich sprawami. Cho-
dziło im także o to, by czuł się u nich jak u siebie w
domu, kiedy tylko będzie mógł u nich zagościć. Wielu
braci popierało ten wniosek. Brat Russell powstał, po-
dziękował wnioskodawcy i tym, którzy go popierali, ale
zapewnił swych drogich przyjaciół, że i tak zawsze będą
mogli liczyć na jego miłość, najlepsze życzenia i wsze-
lakie wsparcie niezależnie od jego wyboru. Wyraził pra-
gnienie, by zrozumieli, że nie będzie on w przyszłości
w stanie bywać u nich zbyt często. Był zadowolony, że
w ciągu ostatnich dwóch lat mógł przemawiać do nich
najwyżej raz w miesiącu, a czasami nawet rzadziej, gdyż
to wszystkim ułatwi rozstanie. Nie życzył sobie, aby kto-
kolwiek głosował za tym wnioskiem z myślą, że skłoni
go to do częstszego przybywania do Pittsburgha. Nie
będzie to możliwe, ponieważ będzie musiał teraz po-
święcić więcej uwagi dobru ogólnej pracy. Zauważył
też, że nie mógłby przyjąć takiego wyboru, gdyby nie
został on uchwalony praktycznie jednogłośnie. W gło-
sowaniu przyjęty został wniosek, by wybór musiał być
jednomyślny.

Na sugestię brata Russella rodzina Domu Biblijnego
odstąpiła od głosowania nad tym wyborem wobec nie-
odległej perspektywy sytuacji, w której nie będzie im
wypadało wyrażać swojego wyboru. Przewodniczący
Rutheford zwrócił na to uwagę i następnie dodał, że
skoro lokalne zgromadzenie głosowało jednomyślnie,
nie powinno być zastrzeżeń, by przeprowadzić jeszcze
jedno głosowanie, w którym wzięłaby udział również
rodzina Domu Biblijnego, aby i oni okazali swoją mi-
łość dla br. Russella. Wniosek został przyjęty i przegło-
sowany jednomyślnie przy udziale Domu Biblijnego.

Zwyczajem ubiegłych lat brat Russell przedstawił
kandydatury niektórych osób, które jego zdaniem mo-
głyby wiernie pełnić służbę w Kościele jako starsi, dia-
koni i diakonisy. Zaznaczył, że są to jedynie propozy-
cje, z których każda, a nawet wszystkie mogą zostać
odrzucone. Nie zostały one nawet przez niego nomino-
wane, ale jedynie zaproponowane, co pozostawiało zgro-
madzeniu możliwość przedstawienia swoich własnych
nominacji. Propozycje brata Russella zostały nomino-
wane i przyjęte w jednomyślnym głosowaniu zgroma-
dzenia. Ogólnie całe to spotkanie było bardzo przyjem-
ne. Po wyborach odbyło się zebranie modlitw, uwiel-
bienia i świadectw, które skończyło się dopiero po pół-
nocy. Niektórzy z naszych drogich przyjaciół wyrażali
się później, że owo wieczorne nabożeństwo upłynęło w
bardzo poważnej i duchowej atmosferze.

The Watch Tower, 15 stycznia 1909, R-4312

Pominięty fragment artykułu „Przystojność i porządek”
(R-1889) publikowanego w „Na Straży” 4/1985

PORZĄDEK W KOŚCIELE ALLEGHENY

Będzie to być może interesujące i pożyteczne, by nasi
czytelnicy zapoznali się z porządkiem panującym w Ko-
ściele w Allegheny. Oczywiście nie mamy żadnych list
członkowskich, ponieważ pozostawiamy prowadzenie ksiąg
wyłącznie Panu: On zna wszystkich, którzy są Jego. Roz-
poznajemy się zaś wzajemnie po duchu, który się w nas
przejawia. Mamy kazanie, modlitwy i uwielbianie po nie-
miecku w godz. 13:30-14:30, a po angielsku o 15:00 w każ-
dy dzień Pański [niedziela] oraz ogólne badanie Biblii wie-
czorem o godz. 19:30, które poprzedzone jest półgodzinną
służbą uwielbienia.

Ponieważ jesteśmy zbyt rozproszeni, by móc zgroma-
dzać się wszyscy razem na nabożeństwa w środku tygo-
dnia, w środowe wieczory organizowanych jest siedem spo-
tkań domowych w różnych częściach miasta. Oprócz tego
inicjowane są liczne „koła studiów biblijnych” w piątki wie-
czorem. Pewna liczba kompetentnych braci została wybra-
na przez głosy zgromadzenia do zajmowania się tymi spo-
tkaniami, a co kwartał zmieniają się oni tak, by każde z tych
śródtygodniowych zebrań cieszyło się pewną różnorodno-
ścią, a także by prowadzący mogli lepiej zapoznać się z
duchowym stanem zgromadzeń w poszczególnych miej-
scach. Niektórzy też udają się czasami do pobliskich miej-
scowości, by wyciągnąć pomocną dłoń do innych małych
grup. Naszym staraniem jest, by przyciągnąć i rozwinąć w
miarę możliwości jak najwięcej talentów w Kościele. Cza-
sami jedno czy dwa nazwiska są pomijane na liście na koń-
cu kwartału, a na ich miejsce pojawiają się nowe, by potem
i tamte osoby mogły być ponownie wybrane w głosowaniu
do tej służby.

Oprócz tych prowadzących, zgromadzenie wyznaczyło
pewną liczbę sióstr (ogółem dziesięć), które współpracują
z braćmi w odwiedzaniu i ogólnej służbie pasterskiej. Sio-
stry te są wybrane w szczególny sposób tak, by dyspono-
wały czasem i umiejętnościami potrzebnymi do tej służby.
Ich działalność prowadzona jest przede wszystkim wśród
sióstr, podczas gdy bracia prowadzą wieczorne spotkania
głównie z myślą o braciach.

To oczywiście nie koliduje z obowiązkami i przywileja-
mi wszystkich w troszczeniu się jeden o drugiego, zapew-
nia jednak pewną systematyczną opiekę nad wszystkimi,
którzy inaczej byliby może do pewnego stopnia pomijani,
gdyż nie wszyscy są w takim położeniu, że mają wystarcza-
jąco dużo czasu i innych możliwości do swojej dyspozycji.
Ponadto jesteśmy czasami zajęci na rozmaite sposoby, co
mogłoby uniemożliwić właściwe sprawowanie owych pa-
sterskich obowiązków bez takiego wsparcia.

Przy końcu każdego kwartału spotykamy się z tymi dzia-
łającymi braćmi i siostrami, by porozumieć się odnośnie du-
chowego stanu oraz duchowych potrzeb tutejszego zgroma-
dzenia. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy powiedzieć, iż
wśród tych współpracowników nie zauważamy żadnej ozna-
ki niezgody, skłonności do kłótni czy próżnej chwały. Pra-
ca jest podejmowana i wykonywana w duchu miłości i po-
kory, a także w umiłowaniu dobra. Jest więc bardzo błogo-
sławiona ku zbudowaniu tutejszej drogiej trzódki.

Zion’s Watch Tower, 15 listopada 1895, R-1894
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który wreszcie interweniuje u Boga, zapewniając prze-
baczenie grzechów. Protestanci pomijając wstawiennic-
two kapłanów, umarłych świętych i Dziewicy udają się
wprost do Jezusa jako Pośrednika i Orędownika. Przed-
stawia się Boga jako bardzo zagniewanego, do którego
zbliża się miłujący Jezus i BŁAGA za nami, pokazując
rany z Kalwarii, aż wreszcie Ojciec łagodnieje i nie-
chętnie przyjmuje grzesznika. (…)

Można tylko ubolewać, że ktoś, kto przyznaje się do
imienia Chrystusa i posiada Biblię, może znajdować się
w takiej nieświadomości odnośnie charakteru Bożego,
objawionego w Jego Słowie. On nie odrzuca swojego
odkupionego stworzenia ani nie wymaga błagania i
wstawiania się Pośrednika, aby namawiał Go do złago-
dzenia Jego stanowiska względem nas. Jest całkiem
odwrotnie. Całe pośredniczenie w stosunku do Boga
zostało dokonane w przeszłości. Od czasu, gdy okupo-
wa ofiara Jezusa została przyjęta jako ubłaganie oraz
zadośćuczynienie za nasze grzechy i za grzechy całego
świata, nastawienie Boga względem grzesznika jest
pojednawcze [przychylne – łaskawe]. Jest on gotowy i
chętny, by przyjąć wszystkich, którzy przychodzą do
Niego w zasłudze i przez zasługę ofiary ubłagalnej. Zaś
misją apostołów oraz wszystkich, którzy stali się dzieć-
mi Bożymi przez wiarę w dokonane dzieło Chrystusa,
jest ogłaszanie wszystkim ludziom tego, że Bóg jest
gotów i chętny przyjąć wszystkich, którzy w taki spo-
sób do Niego przychodzą. A przeto, jak mówi apostoł:
„Jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miej-
scu Chrystusowym, jednajcie się z Bogiem” (2 Kor.
5:20). Werset ten pokazuje, że ta część Chrystusowej
pracy pojednania, która odnosi się do  zaspokojenia rosz-
czeń sprawiedliwości przeciwko nam, grzesznikom,
osiągnęła swój zupełny cel – została zakończona, wy-
konana, zaś jej pozostała część polegała na obwiesz-
czaniu Bożego pojednania się z grzesznikami, uświa-
damianiu im Boskiej łaski i gotowości przyjęcia wszyst-
kich, którzy zbliżają się do Niego przez zakończone
dzieło Pośrednika.

Jakże wyraźnie Pismo Święte chroni nas przed tymi
dwiema krańcowymi ludzkimi teoriami. Zapewnia nas
ono, że Bóg jest miłością, że Pan jest litościwy i czuły i
współczujący, że nie ma On przyjemności w śmierci nie-
godziwych ludzi, lecz chciałby, aby wszyscy nawrócili
się do Niego i żyli; że upoważnił Chrystusa i wszyst-
kich Jego naśladowców, by byli ambasadorami i sługa-
mi w celu obwieszczania dobrej nowiny o pojednaniu
dokonanym „przez śmierć syna Jego”, który „jest ubła-
ganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też
za grzechy wszystkiego świata (Rzym. 3:25 i 1 Jana 2:2).
Zapewnia nas ono także, że Bóg w swej miłości i mą-
drości zaplanował odkupienie, a we wzbudzeniu Jezu-
sa dał dowód wystarczalności Jego ofiary i pewności
wynikających z niej błogosławieństw. Prawdą jest nie
tylko to, że w stosownym czasie Bóg posłał swego jed-
norodzonego Syna dla naszego odkupienia (Rzym. 5:6)
oraz że Bóg zaleca swą miłość ku nam przez to, że gdy-
śmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus za nas umarł
(Rzym. 5:8), ale też prawdą jest i to, że był to oryginal-

ny plan Boży i że zanim pojawił się grzech, jeszcze przed
założeniem świata (1 Piotra 1:18-20; Obj. 13:8) Jego
mądrość i miłość przygotowały i trzymały w pogotowiu
„Baranka Bożego, który gładzi grzech świata”.

Gdy zatem chodzi o Boga, pośrednictwo Jezusa Chry-
stusa leży w całości w przeszłości. Jak wyraża to apo-
stoł w rozważanym wersecie, pośrednikiem stojącym
POMIĘDZY sprawiedliwym Stwórcą a Jego potępio-
nym i winnym stworzeniem był „człowiek Chrystus Je-
zus”. Pośredniczył On poprzez danie samego siebie na
okup [odpowiadającą cenę] za wszystkich. Nie jest to
uwielbiony Jezus, który wstawia się jako pośrednik i
błaga o wybaczenie dla grzeszników. Gdyby tak było,
Syn Boży nie potrzebowałby przychodzić na świat, aby
umrzeć za grzeszników, ale mógłby od początku za nimi
błagać. Gdyby wystarczały tylko błagania, nie potrzeb-
ny byłby żaden pośrednik, gdyż Bóg sam „TAK UMI-
ŁOWAŁ świat” – „gdy jeszcze byliśmy grzesznymi”.
To właśnie dlatego, że niepotrzebna była mediacja w
znaczeniu usilnego błagania, że takie działanie nie mo-
gło doprowadzić do pojednania między pogwałconym
prawem Bożym a grzesznikiem, pośredniczenie zosta-
ło wykonane w całkowicie odmienny sposób. Pośred-
nikiem był człowiek Chrystus Jezus. Stał się On czło-
wiekiem, aby mógł zostać pośrednikiem. Jeśli akt me-
diacji polegał na złożeniu przez człowieka Jezusa sa-
mego siebie na okup [odpowiadającą cenę] za wszyst-
kich ludzi, aby odebrać karę nałożoną przez prawo Boże
na wszystkich ludzi, a przez to usunąć potępienie grze-
chu i jego odpłatę – śmierć, to nie mogło być już żad-
nych przeszkód utrudniających ludziom cieszenie się
Bożym błogosławieństwem i łaską. Słowem, ofiara za
grzechy jest mediacją, a Ofiarujący tę ofiarę jest po-
średnikiem.

Taki jest poprawny pogląd, który wynika nie tylko z
rozsądnego myślenia i powyżej cytowanych miejsc Pi-
sma Świętego, ale także z każdego innego miejsca Bi-
blii, w którym pojawia się słowo „pośrednik” w odnie-
sieniu do Jezusa. To samo słowo pojawia się też w Gal.
3:19,20, 1 Tym. 2:5, Hebr. 8:6, Hebr. 9:15 i Hebr. 12:24.
Odnosi się ono do Jezusa i Mojżesza, którzy obaj byli
pośrednikami. Miejsca te wskazują, że Mojżesz jako
pośrednik Przymierza Zakonu był typem na Jezusa, po-
średnika Nowego Przymierza.

Poinformowawszy nas, że Chrystus był pośrednikiem
Nowego Przymierza, apostoł dodaje (Hebr. 9:15-22 –
Diaglott): „Albowiem gdzie jest przymierze, potrzeba,
aby śmierć nastąpiła tego, który je ratyfikuje. Bo przy-
mierze mocne [wiążące] jest nad ofiarami śmierci, gdyż
jeszcze nie jest ważne, póki żyje ten, co je ratyfikuje.
Skąd ani to pierwsze [tj. Przymierze Zakonu] bez krwi
nie było ustanowione [chociaż krew użyta w obrazie
nie była rzeczywistą krwią Mojżesza, obrazowego po-
średnika obrazowego przymierza, lecz krwią zwierząt
reprezentujących krew Mojżesza]. Albowiem gdy Moj-
żesz wszystko przykazanie według zakonu opowiedział
wszystkiemu ludowi, wziąwszy krew cielców i kozłów
z wodą i z wełną szarłatową, i z hizopem, i same księgi
[Zakonu, Przymierza], i lud wszystek pokropił, mówiąc:
Tać jest krew [czyli przejaw śmierci tego, który ratyfi-
kuje] przymierza, które wam Bóg przykazał.”

Kontynuacja ze  str. 11
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Trzeba zauważyć, że zabicie [przelanie krwi] ciel-

ców i kozłów było mediacją, ich śmierć wyobrażała
śmierć Mojżesza, pośrednika tamtego przymierza. Poprzez
ich zabicie mediacja została dokonana. Przymierze zosta-
ło ratyfikowane i uzyskało pełnię mocy od tego dokładnie
momentu. Kropienie krwią ksiąg i ludu nie było częścią
mediacji przymierza, gdyż przymierze było już prawo-
mocne i wiążące od momentu zakończenia i dokonania
mediacji. Ten, który pośredniczył w sprawie grzechów
ludu, RATYFIKOWAŁ lub też zawierał przymierze. Ozna-
cza to, że uczynił swe warunki możliwymi do spełnienia
przez lud. Pokropienie ludu i ksiąg było skutkiem ratyfi-
kowania przymierza, rezultatem mediacji za ich grzechy,
symbolicznie wyrażonej przez śmierć zwierząt.

Jak obrazowa, tak i rzeczywista mediacja za grzechy
ratyfikuje i wprowadza w życie lepsze przymierze –
Nowe Przymierze. Człowiek Jezus Chrystus pośredni-
czył, czyli stanął pomiędzy Bogiem i człowiekiem po-
przez przyjęcie zapłaty Zakonu przeciwko ludzkości,
która zgrzeszyła. Otworzył On drogę nową i żywą [nową
drogę żywota] poprzez wprowadzenie w czyn Nowego
Przymierza, nowej umowy między Bogiem a człowie-
kiem. Pierwotną umową między Bogiem a Jego stwo-
rzeniem było, że jeśli człowiek będzie posłuszny Bogu,
będzie mógł żyć wiecznie. Jako rasie ludzkiej, wyobra-
żanej w Adamie, nie udało nam się tego osiągnąć i na
wszystkich przyszła kara – śmierć. Bóg nie może uczy-
nić z człowiekiem innej umowy lub przymierza, przez
które człowiek mógłby otrzymać życie, skoro jest on
ciągle pod wyrokiem śmierci za pogwałcenie pierwot-
nego przymierza i umowy. Dlatego było to niemożliwe,
by nowe przymierze, czyli nowa umowa pomiędzy Bo-
giem a człowiekiem mogła wejść w życie, zanim od-
płata za pogwałcenie pierwotnego przymierza nie zo-
stała zrekompensowana ceną okupu – odpowiadającą
ceną. Ten, kto płaci tę cenę i usuwa przeszkodę, która
uniemożliwiała zawarcie Nowego Przymierza, jest PO-
ŚREDNIKIEM. Człowiek, Chrystus Jezus, który dał
samego siebie jako odpowiadającą cenę, anulował karę
pogwałconego przymierza i w ten sposób otwarł drogę
dla „Nowego Przymierza”, czyli nowej umowy między
Bogiem a człowiekiem. Dlatego też nazywany jest On
„Pośrednikiem Nowego Przymierza” (por. Hebr. 9:15).

W taki to sposób śmierć Chrystusa, przejmując na-
szą karę, pośrednicząc za nami lub jeszcze inaczej mó-
wiąc – stanowiąc „oczyszczenie nieprawości” [Dan.
9:24], RATYFIKOWAŁA, czyli ustanowiła Nowe Przy-
mierze, wprowadzając je w życie, a dzięki temu natych-
miast po złożeniu ofiary Jezusa i formalnym przedsta-
wieniu jej Bogu za nas przyszło błogosławieństwo Pięć-
dziesiątnicy, znacząc początek Nowego Przymierza.

Być może dobrze będzie, jeśli dla pełniejszej oceny
tego zagadnienia rozważymy Nowe Przymierze i prze-
konamy się, jakiego rodzaju jest to umowa, a także przy-
mierze, którego pośrednikiem był Mojżesz, reprezen-
towany przez umierające zwierzęta.

Nowe Przymierze lub nowa umowa między Bogiem
a człowiekiem jest tym, co zostało wyrażone Izraelowi,
którego ofiary i przymierza były obrazami tego, co miało
być kiedyś ustanowione dla wszystkich ludzi. „Oto dni
idą, mówi Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z

domem Judzkim przymierze nowe; (…) Ale to jest przy-
mierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych
dniach [po jakimś czasie, czyli stopniowo], mówi Pan:
Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napi-
szę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie
będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata
swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy po-
znają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich,
mówi Pan; bo miłościw będę nieprawościom ich, a grze-
chów ich nie wspomnę więcej” – Jer. 31:31-34.

Nowe i przyszłe przymierze jest tutaj porównane i
skontrastowane z Przymierzem Zakonu, pod którym
Izrael znajdował się jako naród przed długi czas. Nale-
żało pragnąć całkowitego wyzbycia się pierwotnego
grzechu i potępienia oraz otrzymania jasnego zrozumie-
nie Bożych wymagań, by znaleźć się na nowej próbie –
tj. by każdy mógł stanąć na próbie życia i śmierci i w
zależności od tego, czy był posłuszny czy nieposłuszny,
mieć nadzieję otrzymania i zachowania na wieczność
prawa do życia.

Izraelici sądzili, że faktycznie to wszystko otrzyma-
li, gdy ratyfikowane zostało Przymierze Zakonu. Z wiel-
kim przepychem i powagą zostało ustanowione to przy-
mierze przez Mojżesza, a następnie, gdy ogłoszone zo-
stały elementy Zakonu, otrzymali także zapewnienie,
„iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, przez nie ŻYĆ bę-
dzie”, czyli będzie miał życie tak długo, jak długo bę-
dzie te rzeczy czynił (Rzym. 10:5; Gal. 3:12; 3 Mojż.
18:5). Jednakże ich wspaniałe nadzieje wkrótce zostały
zniweczone, ponieważ jeden po drugim umierali, dając
dowód, że żaden z nich nie dotrzymał w pełni warun-
ków przymierza ze swojej strony. Niebawem też stało
się oczywiste, że „z uczynków [przymierza] zakonu nie
będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczno-
ścią jego [Boga]” (Rzym. 3:20).

I to właśnie był Boży cel, dla którego zawarł z nimi
to obrazowe przymierze. Pokazał im w ten sposób ich
własny zdeprawowany stan, by przekonać ich, że po-
trzebne jest wspaniałe lekarstwo przeciwko chorobie
grzechu – że potrzebny był wielki Zbawiciel, by wyba-
wił ich z mocy nieprzyjaciela. Przymierze Zakonu było
dane, aby udzielić tej lekcji oraz aby zilustrować dzia-
łanie Nowego Przymierza, które miało po nim nastą-
pić. Chodziło także o to, by wypełnić czas, który miał
upłynąć do wprowadzenia Nowego Przymierza, które
było przez tamto wyobrażane.

Nowe Przymierze jest takie, jak jego obraz, Przymie-
rze Zakonu, tyle że będzie miało większy zakres działa-
nia. Obejmie ono świat wyobrażany w Izraelu. Jego re-
zultaty będą obszerniejsze i głębsze, jako że pozaobraz
zawsze przewyższa swoje wyobrażenie. Porównując te
dwa przymierza na podstawie wskazówek apostoła,
dostrzegamy znaczną przewagę Nowego Przymierza nad
jego symbolicznym wyobrażeniem. Obrazowe przymie-
rze, ustanowione, czyli ratyfikowane przez pośrednika
w krwi cielców i kozłów nie było wystarczające w od-
niesieniu do pierwotnego grzechu, ponieważ takie „ni-
gdy grzechów zgładzić nie mogą” (Hebr. 10:11). Ich
śmierć nie była okupem – nie była odpowiadającą ceną
za śmierć człowieka, nie stanowiła równowartości kary,
której podlegała ludzkość za pogwałcenie pierwotnego
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przymierza w osobie ich przedstawiciela – Adama. A
nic innego poza okupem nie mogło w rzeczywistości
anulować grzechu i usunąć kary z nim związanej. To,
że Bóg w taki właśnie sposób traktował ich przymierze,
jasno wynika z tego, że musiało ono być potwierdzane
każdego roku przez ofiarę kolejnych cielców i kozłów
w obrazowym „Dniu Pojednania”, co wskazywało, że
pierwotna wina nie została zmazana ani anulowana, a
jedynie było to W TEN SPOSÓB ZALICZONE za każ-
dym razem na jeden rok. Ten proces dorocznego po-
twierdzania obrazowego przymierza i oferowania życia
każdemu Izraelicie, który dorastałby do jego wymagań,
trwał przez stulecia, choć nikt z nich nie otrzymał upra-
gnionego dobrodziejstwa – aż przyszedł człowiek Chry-
stus Jezus – doskonały człowiek, którego życie nie po-
chodziło od ojca Adamowej rasy, lecz od Ojca Adama,
samego Boga. W ten sposób dostrzegamy jeszcze jedno
zastosowanie dla Przymierza Zakonu. Wskazało ono i słu-
żyło do wypróbowania człowieka Chrystusa Jezusa, jedy-
nego człowieka doskonałego, który właśnie dzięki temu
mógł zapłacić okup – odpowiadającą cenę za wykrocze-
nie pierwszego doskonałego człowieka, który nie zacho-
wał posłuszeństwa pod pierwszym przymierzem.

Tak jak ofiary, które posłużyły do wynegocjowania
Przymierza Zakonu, były jedynie obrazowe i tymcza-
sowe, a przez to nie miały trwałej wartości dla grzesz-
nika, tak też było z innymi warunkami przymierza. Na
przykład Prawo, które zostało im dane i co do którego
zobowiązali się, że będą mu posłuszni, zostało zapisa-
ne na kamiennych tablicach, a ich serca pozostały w
zdeprawowanym stanie. W tej sytuacji nie było możli-
we zachowanie Zakonu – mógł on ich jedynie przekli-
nać jako pozostających z nim w sprzeczności.

A teraz porównajmy to z Nowym Przymierzem i jego
lepszymi warunkami. Podstawa Nowego Przymierza jest
pewna, mediacja jest gruntowna i pełna, nie wymaga
ona bowiem dorocznego powtarzania. Usunięcie pier-
wotnego grzechu dokonuje się za sprawą „jednej ofiary
za grzechy na wieki” (Hebr. 10:12), ponieważ pośred-
nik Nowego Przymierza pośredniczył nie z cudzą krwią
[wołów i kozłów], „ale przez własną krew swoją”, przez
krew „lepszych ofiar” niż tamte (Hebr. 9:12 i 23), „sa-
mego siebie ofiarowawszy” (Hebr. 7:27) „na okup za
wszystkich”. Widzimy z tego, że bezpieczeństwo No-
wego Przymierza opiera się na unieważnieniu kary za
pogwałcenie pierwotnego przymierza przez naszego
przedstawiciela, Adama. Odpowiadająca cena, czyli
okup, jest jedynym i doskonałym sposobem, który za-
spokajając stare zobowiązania pozwala nam ludziom
znaleźć się pod Nowym Przymierzem. Dlatego też tak
ważne jest, by uświadomić sobie cenę OKUPU danego
przez człowieka Chrystusa Jezusa, pośrednika Nowego
Przymierza, zanim będzie można w pełni skorzystać z
jego błogosławionych warunków. Człowiek Jezus sta-
nowił nie tylko lepszą ofiarę niż woły i kozły, ale Jego
lepsza ofiara stała się „rękojmią lepszego przymierza”
(Hebr. 7:22).

Zauważmy, że na warunkach Nowego Przymierza
grzesznicy uwolnieni od kary za pogwałcenie poprzed-
niego przymierza, nie tylko otrzymają nową próbę, ale

dodatkowo zostaną przywróceni do pierwotnej dosko-
nałości istnienia, dzięki której będą mieli indywidual-
nie taką samą pełną możliwość okazania posłuszeństwa
i zasłużenia sobie na życie wieczne, jaką miał Adam,
ich przedstawiciel, pod pierwszym przymierzem. Ich
próba będzie też wspierana przez lekcję, która płynie z
nieposłuszeństwa Adama i przez ich własne doświad-
czenie z grzechem. Wskazują na to obietnice Nowego
Przymierza: „Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na
sercu ich napiszę go”. Tak samo było z Adamem. Nie
potrzebował on pouczenia Prawa Bożego spisanego na
kamiennych tablicach, ponieważ jego istnienie przenik-
nięte było prawem. Jego umysł (duch) był w zupełnej
zgodności z umysłem (duchem) Bożym. Grzech nie
wypaczył ani nie przekręcił jego zdolności osądzania i
nie przedstawiał mu zła jako słuszność. Złość, samo-
lubstwo i pycha nie zastąpiły jeszcze wtedy sprawiedli-
wości i miłości, owego obrazu Boga, wedle którego
został on stworzony. I nie tylko jego umysł był w zgo-
dzie z Bogiem, ale także jego ciało. Nie miał on jeszcze
wtedy żadnych fizycznych niedoskonałości i skłonno-
ści do złego, które obecnie tak przeszkadzają, czyniąc
człowieka niezdolnym do doskonałego posłuszeństwa
Bogu. Prawo Boże było z początku tak głęboko zapisa-
ne w doskonałym organizmie ludzkim, że nawet minio-
ne sześć tysięcy lat degradacji, grzechu, ignorancji,
uprzedzeń i nieszczęść nie wymazały całkowicie tego
prawa. Jeszcze dzisiaj nawet najbardziej zwyrodniali
barbarzyńcy przejawiają pewien szacunek dla dobra i
zła, nawet bez żadnego pisanego prawa. „Nie mający
[pisanego] zakonu, (…) ukazują skutek [lub dają do-
wód] zakonu, napisany na sercach swych (…) myśli
wespół siebie oskarżających albo też wymawiających”
(Rzym. 2:15). Te przebłyski sumienia, często tak wypa-
czone przez uprzedzenia i błędy prowadzące do głęb-
szych jeszcze błędów, pokazują, co by było, gdyby moż-
na było mieć pełne Prawo Boże wyraźnie i głęboko za-
pisane w sercu.

A co więcej, słowo „serce” używane jest, by przed-
stawiać centrum uczuć. Stąd też obietnica Nowego Przy-
mierza ma zapewnić ludzkości nie tylko intelektualne
poznanie Pana, tak że nikt nie będzie potrzebował dal-
szych wzajemnych pouczeń, ale jeszcze prawo zostanie
głęboko i trwale wyryte w samym centrum uczuć wszyst-
kich tych, którzy zaakceptują warunki tego przymierza.
O jakże różne jest to Nowe Przymierze od jego obrazu
danego Izraelowi! O ileż wspanialsza jest ofiara media-
cyjna, która anulowała stare i ratyfikowała nowe przy-
mierze. O ileż lepiej jest mieć prawo zapisane na sercu
(co oznacza przywrócenie Bożego obrazu) niż prawo
zapisane na kamiennych tablicach.

Dzięki niech będą Bogu za Nowe Przymierze. Chwała
Mu za szczodre obdarowanie każdego członka upadłej
rasy. A ponadto, zauważając jak wszystko inne zależy od
mediacji i ratyfikacji przy stwierdzeniu naszego zadłuże-
nia i kary wynikających z pierwotnego przymierza
(śmierć), chwalmy Boga za dar jego Syna, Pośrednika,
„człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie na
okup” (por. Hebr. 10:16-20 z Jer. 31:31-34).

Zion’s Watch Tower, październik 1885, R-787
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Lekcja ta przywodzi nam na myśl ostry kontrast mię-
dzy prawdziwym i fałszywym braterstwem w Kościele.
Jaskrawym przykładem prawdziwego braterstwa jest
Barnabasz, zaś wyrazistą ilustracją fałszywego – Ana-
niasz i Safira. Do pięciuset braci, którzy stali się wie-
rzącymi w trakcie misji naszego Pana i którzy przygo-
towali grunt pod przyjęcie błogosławieństwa Pięćdzie-
siątnicy, dołączyły liczne tysiące nawróconych w dniu
Pięćdziesiątnicy. Jako całość byli oni ściśle wyselek-
cjonowaną grupą. Jedynie synowie światłości, „praw-
dziwi Izraelici” stali wiernie przy Odkupicielu w czasie
Jego doświadczeń i obelg. Podobna grupa „prawdziwych
Izraelitów” dowiodła swej podatności na lekcje, dowo-
dy i głoszenie dnia Pięćdziesiątnicy. Byli wśród nich
pobożni ludzie z całego kraju wokół Judei, którzy od-
wiedzali Jerozolimę w tym czasie, by uczestniczyć w
religijnym święcie zgodnie z wymogami Zakonu.

„PRZYBYŁ TEŻ I SZATAN”
Wobec takiej fali popularności, z którą spotkał się

Kościół w czasie Pięćdziesiątnicy, można się było spo-
dziewać, że niektórzy uniesieni tym nastrojem, zachwy-
ceni cudami i łaską Pana nie okażą się „prawdziwymi
Izraelitami”. Takich było jednak stosunkowo niewielu.
Wśród prawdziwych [braci] panowała żarliwość, mi-
łość, społeczność pokrewieństwa umysłów. Uznawali
oni siebie za dzieci Boże, za braci Pana Jezusa Chry-
stusa i za braci innych członków społeczności. Było to
nowe doświadczenie, duch święty rządzący ich serca-
mi powodował, że ich wzajemne zrozumienie łączyło
się w jeden wspólny strumień uczuć. Jeśli niektórzy z
nich byli biedni, niepełnosprawni, poniżeni lub smutni,
to inni znów znajdowali rozkosz w usłudze ich pocie-
szania. Byli braćmi w najpełniejszym i najgłębszym zna-
czeniu. Jak bardzo błogosławiona była ta więź umieją
ocenić tylko ci, którzy jej sami doświadczyli.

Jakże niewielu ludzi doświadcza w naszych czasach
takiej wzajemnej miłości. Mieszanina ducha światowo-
ści tak rozcieńczyła ducha Mistrza w sercach większo-
ści, że prawdziwa, bratnia miłość jest bardzo mało ro-
zumiana. Prawdopodobnie nigdzie na świecie duch bra-
terstwa rodem z pierwotnego Kościoła nie przejawia się
obecnie tak mocno jak wśród zgromadzeń czytelników
WATCH TOWER, zarówno na ogólnych konwencjach,
jak i na mniejszych spotkaniach. Jest to rzeczywiście
wspaniałe zjawisko, pokrzepienie dla serca, gdy zauwa-
ża się pełne miłości wzajemne zainteresowanie sobą.
Dowodzi ono naszego powrotu do prostoty, która jest w
Chrystusie oraz do społeczności ducha. Bądźmy z tego
zadowoleni. Kultywujmy właściwego ducha, aby mi-
łość do Boga i miłość do braci mogła coraz mocniej
rozlewać się w naszych sercach.

WSPÓLNOTA W PIERWOTNYM KOŚCIELE

Samolubstwo jest pogrzebane pod miłością lub też
raczej na jakiś czas jest wypełnione, gdyż samolubstwo

Braterstwo w Pomazańcu
DZIEJE APOSTOLSKIE 4:32; 5:11

Złoty tekst: „Obrzydliwością są Panu wargi kłamliwe; ale czyniący prawdę podobają mu się” – Przyp. 12:22.

to duch świata i Przeciwnika, zaś miłość to duch Boży,
duch święty. Nie uważamy, że pierwsi naśladowcy Pana
w swej żarliwości i przy stosunkowo niskiej świadomo-
ści swych własnych słabości oraz słabości bliźnich wpro-
wadzili do Kościoła zasadę wspólnoty majątku. Zgro-
madziwszy razem wszystkie swoje posiadłości i bogac-
twa dzielili się nimi tak, jak każdy potrzebował. Osta-
tecznie lekcja z tego płynąca była pożyteczna: (1) Po-
kazało to i im, i nam, jakie powinno być słuszne nasta-
wienie wszystkich tych, którzy miłują Pana i są spło-
dzeni z Jego świętego ducha do nowej natury jako człon-
kowie Ciała Chrystusa, Jego bracia, lud Boży. Wszyscy
ubodzy w sercu powinni ciągle odczuwać tęsknotę za
takim stanem wzajemnej przydatności. Aczkolwiek po
opanowaniu tej lekcji potrzebna jest inna, a mianowi-
cie taka, że lud Boży, mając nawet najlepsze intencje
serca, składa się z ludzi bardzo różniących się od siebie
pod względem psychicznym i skłaniających się w tak
różnych kierunkach, że próba życia społecznego na za-
sadach wspólnoty byłaby dla nich całkowicie nieprak-
tyczna i niewykonalna. Udzielając jedni drugim kredy-
tu zaufania dla czystości serca i szczerości intencji, lud
Boży nauczył się, że w ich ciałach nie mieszka dosko-
nałość, podobnie jak i w ciałach ich braci. A zatem,
żywiąc w sercach tę samą miłość jedni do drugich, do-
wiedzieliśmy się, że lepiej jest pozwolić każdemu na
pełną wolność i całkowitą odpowiedzialność w odnie-
sieniu do zarządzania ziemskimi sprawami oraz że jest
to stan, w którym każdy jest najbardziej szczęśliwy i w
którym może osiągać największe postępy w nauce
wszystkich lekcji koniecznych w celu przygotowania się
do Tysiącletniego Królestwa oraz jego usługi.

Pierwotny Kościół opanował tę lekcję bardzo szybko.
Jego wspólnota nie przetrwała zbyt długo. Przede wszyst-
kim apostołowie odkryli, że niezależnie od zaufania, ja-
kie Kościół żywił do nich jako duchowych i zdolnych sług
Ewangelii, którzy zostali w szczególny sposób posłani
przez Pana, powstało szemranie przeciwko nim, ponie-
waż niektórzy uważali, że ich potrzeby względem ogól-
nego funduszu nie zostały tak samo zaspokojone jak in-
nych. Doprowadziło to do przekazania owych obowiąz-
ków diakonom, a w końcu cały ten system legł w gru-
zach. Płynie stąd nauka pożyteczna dla całego Pańskiego
Kościoła od tamtych czasów aż do naszych dni. Nauką tą
jest, że możliwa będzie wspólnota w niebie, a także na
ziemi, ale między doskonałymi ludźmi. Nie jest jednak
możliwe zbudowanie takiego porządku z niedoskonały-
mi ludźmi, którzy mają różne gusty, upodobania, doświad-
czenia itp. Taka też jest nasza odpowiedź dla wszystkich
drogich przyjaciół, którzy czasami próbują wskazywać na
celowość porządku socjalistycznego lub komunistyczne-
go w obecnym czasie.

Zapewniamy ich, że porządek taki nie jest wykonal-
ny, ponieważ nawet gdyby nasze serca były wzajemnie
współczujące i lojalne, to jednak nasze śmiertelne ciała
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oraz ich skłonności nie mogłyby być utrzymane w zu-
pełnej harmonii. A niezgoda staje się tym poważniej-
sza, im bliższy mamy ze sobą kontakt i im bardziej nie-
ograniczony jest czas. Następnie Pan pobudził wielkie
prześladowania i rozproszył Kościół wraz z jego wspól-
notą, rozsyłając jego członków we wszystkie strony jako
samotnych świadków Prawdy. Tak też, według naszego
przekonania, będzie i teraz. Pan życzy sobie, by Jego
lud rozproszył się po całym świecie, ażeby mógł lepiej
pozwalać świecić swojemu światłu w pośrodku ziem-
skich ciemności, niosąc świadectwo Prawdy.

BARNABA – SYN POCIECHY
Opis, jaki znajdujemy w omawianym fragmencie,

wspaniale ilustruje ducha całkowitego oddania się Panu
– pełną miłość i szczodrość względem wszystkich bra-
ci oraz pełne zaufanie do apostołów jako przedstawi-
cieli Pana. Majątki były przynoszone do nóg aposto-
łów. Między innymi, którzy to uczynili, znalazł się tak-
że Józef, wuj Jana Marka, przypuszczalnie członek bo-
gatej rodziny zamieszkującej na Górze Oliwnej w domu,
do którego należał ogród znany jako Getsemane nasze-
go Pana. Teraz został on szczerym naśladowcą Naza-
rejczyka. Sprzedał pole, które posiadał, i położył do-
chód u nóg apostołów. Musiał być osobą bardzo współ-
czującą, o pięknym charakterze, o czym świadczy przy-
domek nadany mu w pierwotnym kościele, a mianowi-
cie Barnaba. Słowo to oznacza „syn poselstwa pocie-
chy” lub w skrócie „syn pociechy”. Dzięki niech będą
Bogu, że i dzisiaj można znaleźć podobnego ducha mię-
dzy Jego ludem. Niektórzy z nich są synami i córkami
pociechy, szczególnie w odniesieniu do Jego innych
synów i córek – współczujący, miłujący, uprzejmi, po-
mocni.

Barnaba był Lewitą, co oznacza, że uczył się, jak być
nauczycielem, instruktorem wśród swego ludu. Według
tradycji, w szkole Gamaliela zapoznał się on z Saulem
z Tarsu. Jednak więź jedności, która ich łączyła, czy-
niąc z nich później posłanników dobrej nowiny, nie była
pochodzenia ziemskiego, lecz była to jedność ducho-
wa. Tak samo jest i z nami. Im więcej posiadamy ducha
świętości, poświęcenia Bogu, sprawiedliwości, ducha
miłości i poświęcenia dla braci, tym więcej możemy się
stawać synami pociechy, wylewając na wszystkich, z
którymi mamy do czynienia, ukojenie od „owego Świę-
tego”, namaszczenie, olejek miłości.

Barnaba wystawiony nam jest za przykład i wzór
ducha właściwej społeczności i braterstwa w pierwot-
nym Kościele oraz wynikającego stąd pocieszenia. Nie-
chaj tak samo będzie i z nami. Starajmy się wszyscy
być godni tego imienia – Barnaba – także w naszym
życiu domowym, ale przede wszystkim w Kościele
Chrystusa. Zwróćmy uwagę na to, że nie powinniśmy
być mącicielami, ale czynicielami pokoju. Pamiętajmy
na słowo zachęty: „Abyście upatrywali tych, którzy czy-
nią rozerwania (…) i chrońcie się ich” [Rzym. 16:17] –
strofujcie ich przez unikanie ich. Pokażcie im, że nie
sympatyzujecie z takim kłótliwym, nieświętym duchem.
Nie mamy takich smagać, mówić o nich coś złego ani
lżyć ich w odwecie, ale po prostu odwrócić naszą uwa-
gę, uśmiechać się i mówić przyjemne słowa do innych,

którzy przejawiają więcej ducha Pańskiego. Dla tych,
którym da się jeszcze pomóc, takie postępowanie może
być bardzo pomocne, daleko bardziej niż utrzymywa-
nie z nimi społeczności, co mogłoby ich jeszcze bar-
dziej utwierdzić w przekonaniu, że cieszą się poparciem
czystego serca i szlachetnego umysłu. Powinniśmy czy-
nić różnicę między takim unikaniem i taką społeczno-
ścią oraz wyznaczaniem do zaszczytnych urzędów w
Kościele jako jedną rzeczą, ale mimo wszystko jest to
czymś różnym od wyłączenia i odcięcia od Ciała Chry-
stusowego, Kościoła. To drugie może być właściwie
zastosowane jedynie w zgodzie z regułami zaleconymi
przez naszego Mistrza w Mat. 18:15-17.

„SZATAN NAPEŁNIŁ SERCE TWOJE”
I tutaj dochodzimy do drugiej strony rozważanej na-

uki. W Ananiaszu i Safirze, jego żonie, dana jest nam
ilustracja zwodniczego, obłudnego ducha, który nie
podoba się ani Bogu, ani Jego prawomyślnym dzieciom.
Pożądali oni bowiem i oceniali powszechnego ducha
Kościoła i pragnęli mieć w nim udział, chcieli też jed-
nak zachować dla siebie część ceny. Tak jak powiedział
im apostoł św. Piotr, mieli oni pełne prawo tak uczynić,
mogli byli nawet zachować dla siebie wszystko, ale nie
wolno im było kłamać w tej sprawie, udawać, że po-
święcają wszystko, podczas gdy tak nie było. Na tym
polegała ich wina. Mogli oni próbować oszukać swych
współbliźnich w Kościele, ale nie byli w stanie oszukać
Pana. Św. Piotr w mocy ducha świętego i mając dar roz-
poznawania duchów został zapoznany z sytuacją i dzia-
łając pod Bożym kierownictwem udzielił im nagany w
imieniu Pana, której skutkiem, jak jest zapisane, była
ich śmierć.

Choć nie należymy do tych, którzy twierdzą, jakoby
skazani oni zostali na wieczne męki, to jednak może się
to wydawać dziwne, że Boża opatrzność nie zapewniła
im pouczenia w tej sprawie, zamiast od razu dopusz-
czać na nich zagładę. Możemy z ufnością przyjąć, że
skazanie ich w trybie doraźnym na karę śmierci miało
na celu udzielenie powszechnej lekcji Kościołowi, nie
tylko w tamtych dniach, ale i na zawsze. Nie bylibyśmy
tym wcale zaskoczeni, gdyby w przyszłości Ananiasz i
Safira otrzymali pewien dział w wielkim planie Bożym,
aby mogli się dowiedzieć, jakiego błędu się dopuścili, i
naprawić swe postępowanie oraz nauczyć się sprawie-
dliwości. Wygląda na to, że choć mieli oni pewien udział
i radość w rozmaitych błogosławieństwach Kościoła,
to jednak wątpimy, by mogli być osobami spłodzonymi
z ducha, a tym samym nie podlegali oni karze wtórej
śmierci. Z drugiej jednak strony możemy być pewni, że
gdy wszystkie tajemnice zostaną wyjawione, mądrość,
miłość, sprawiedliwość i moc naszego Boga w odnie-
sieniu do tej sprawy, jak i do wszystkich innych, zosta-
nie w pełni objawiona.

Lekcja ta napawa strachem cały Kościół. Nie jest to
strach przed wiecznymi mękami. Strach ten nie jest skut-
kiem braku wiary, lecz jest to właściwy rodzaj lęku,
wynikającego z szacunku, bojaźni, by nie zlekceważyć,
nie obrazić naszego miłościwego Ojca i Pana, od które-
go otrzymaliśmy już tyle błogosławieństw i od którego
spodziewamy się otrzymać koronę błogosławieństw –
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chwałę, cześć i nieśmiertelność. Taką bojaźń miał na
myśli apostoł, gdy napominał nas, abyśmy wszyscy ją
mieli, mówiąc: „Bójmyż się tedy, aby snać zaniedbaw-
szy obietnicy o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał
się kto z was być upośledzony” [Hebr. 4:1].

Tytułowy werset zwraca naszą uwagę na to, że Bóg
brzydzi się kłamliwymi ustami, a ma upodobanie w
Prawdzie. Zasadą prawdy jest szczerość, która skutku-
je nie tylko w naszych słowach, ale kieruje całym na-
szym życiem, a także naszymi myślami. Obłuda to oszu-
stwo w działaniu. Oszukiwanie innych jest jednym z
najbardziej niegodziwych rodzajów kłamstw. A ponie-
waż głównym źródłem życia jest serce – „z obfitości
serca mówią usta”, a także jego obfitość kieruje całym
sposobem postępowania, dlatego zwodnicze serce oraz
zwodniczy umysł są najniebezpieczniejszymi rzeczami
na tym świecie. Jakże zazdrośnie powinien przeto lud
Boży strzec swych myśli – odnośnie Boga, odnośnie
świata, odnośnie każdego słowa i uczynku, z tą inten-
cją, by nie dozwolić na żadną niesprawiedliwość, aby
nie zaakceptować żadnego fałszerstwa. Którzy o to dba-
ją, mają czyste serce. A ludzie o czystym sercu są święci.
Tacy ujrzą Boga i staną się współdziedzicami z ich Pa-
nem. Jakże więc uważnie powinniśmy strzec naszych serc,
naszych myśli, aby były one uczciwe, prawdziwe, praw-
domówne pod każdym względem i w każdym szczególe!

The Watch Tower, 15 stycznia 1909, R-4317

Nowa okładka THE WATCH TOWER, 1 stycznia 1909

KONWENCJA W NASHVILLE

(…) Konwencja była wielkim sukcesem. Nie
spodziewaliśmy się więcej jak stu uczestników.
Tymczasem przybyło 300-450. Pielgrzym Wise
usługiwał jako przewodniczący, a pielgrzymi:
Sullivan, Rutheford, Johnson, Harrison, W.H.
Bundy, F.H. Robinson, J.A. Parker oraz C.T.
Russell mieli udział w usłudze przez pierwsze
cztery dni. We wtorek 29 grudnia [1908 roku]
trzydzieści osób okazało swoje poświęcenie
przez chrzest w wodzie, a wieczorem tego sa-
mego dnia mieliśmy ucztę miłości, która jak
zwykle była bardzo wzruszającym przeżyciem.
Po tym nabożeństwie pewna część uczestników
musiała opuścić konwencję, jednak wielu jesz-
cze zostało i miało wspaniałą okazję do spo-
łeczności następnego dnia. Duża liczba braci
wzięła udział w sympozjum na temat miłości.

Wśród uczestników było też obecnych oko-
ło stu kolporterów i stanowili oni wspaniałą
reprezentatywną grupę.

The Watch Tower, 15 stycznia 1909, R-4312

Lista prenumeratorów THE WATCH TOWER

Począwszy od Nowego Roku [1909] zamierzamy
pominąć słowo „Zion’s” [Syjońska] w tytule naszego
czasopisma, ponieważ wielu przyjaciół informuje nas o
zastrzeżeniach do tego słowa, które tak często używane
jest przez pana Dowie’go* oraz jego naśladowców. Sły-
szymy, że nasze czasopismo często odtrącane jest ze
względu na podejrzenie, jakoby było publikowane z in-
spiracji Dowie’ego lub było w jakiś sposób powiązane
z założonym przez niego osiedlem Zion City [Miasto
Syjon]. Nowa nazwa THE WATCH TOWER i tak już
jest często używana w odniesieniu do naszego czasopi-
sma. Ponadto wydaje się, że nagminne posługiwanie się
słowem „Zion” [Syjon] przez kościoły afrykańskie i ich
pisma wywołuje pytania, czy nasze czasopismo jest pu-
blikowane i ogólnie czytane przez ludzi „kolorowych”.

Uważamy, że lista prenumeratorów naszego czaso-
pisma jest najpewniejszym i najbezpieczniejszym
wskaźnikiem liczby szczerze zainteresowanych. Nasz
obecny nakład wynosi 25 tysięcy, ale jest to dwukrotnie
mniej niż wydaje nam się, że powinniśmy osiągnąć. Jest
to jedyny zniechęcający element tego sprawozdania...**

Zion’s Watch Tower, 15 grudnia 1908, R-4294
* John Alexander Dowie (ur. 25 maja 1847 – zm. 9 marca 1907)
był znaczącym szkockim duchownym działającym w Stanach Zjed-
noczonych. Założył miasto Zion (Syjon) w stanie Illinois oraz
Kościół Chrześcijańsko-Katolicko-Apostolski.
** Fragment rocznego sprawozdania „Watch Tower Bible and Tract
Society’s Report” (R-4293)
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Biblię można porównać do wspaniałego gmachu, któ-
ry budowano przez 17 wieków. Jego architektem i bu-
downiczym jest sam Bóg. Podobnie jak w tym pięknym
świecie, który jest dziełem tego samego Autora, w całej
Biblii odnajdujemy odcisk Boskiej ręki. Ta majestatycz-
na świątynia składa się z 66 komnat o zróżnicowanych
rozmiarach – jest to 66 ksiąg Starego i Nowego Testa-
mentu. Każdy z 31 173 wersetów jest kamieniem, bel-
ką, deską tworzącą świątynię, której świątynia Salomo-
na czy Zorobabela, wraz ze swoimi ciosanych kamie-
niami z Libanu, cedrowymi filarami, drzwiami z drze-
wa oliwnego, podłogami, ścianami i sufitami wyłożo-
nymi czystym złotem z Parwaim, miejscami świętymi,
dziedzińcami, portykami i bramami, nie mogą się rów-
nać. Chciałbyś mieć społeczność z Ojcem? Możesz być
pewien, że znajdziesz go w tym świętym domu. Sko-
rzystamy z królewskiego pozwolenia i wejdziemy do
środka? Wchodzimy przez przepiękny ogród Eden, pe-
łen niewinnych kwiatów, gajów i przejrzystych strumie-
ni. Pierwszy z budynków, pochodzący z najwcześniej-
szego antyku, nosi nazwę Komnaty Prawa i Sprawie-
dliwości. Komnat tych jest pięć – są to Księgi Mojże-
szowe. Pierwsza z nich stanowi rodzaj przedsionka
do pozostałych i przypomina długą galerię, na której
ścianach znajdują się portrety oraz niezwykle intere-
sujące ilustracje scen biblijnych – pamiątki po lu-
dziach, którzy żyli i wydarzeniach, które miały miej-
sce, zanim położony został fundament pod tę budow-
lę – takich postaci jak Abel, Enoch, Noe, Abraham,
Hagar, Sara, Jakub, Ezaw i Józef oraz sceny z raju i
potopu, a także przedstawiające wyjście z Ur chaldej-
skiego, wydarzenia przy drzwiach namiotu w równi-
nie Mamre, zniszczenie Sodomy i Gomory, ofiarowa-
nia Izaaka, Rebekę przy studni oraz namiestnika Egip-
tu płaczącego nad swoimi braćmi.

Następnie przechodzimy przez ogromną liczbę im-
ponujących apartamentów – Komnaty Zapisów Histo-
rycznych. Stanowią one bibliotekę tego budynku i w
nich złożone są archiwa Kościoła, obejmujące ponad
1000 lat. Pokoi tych jest łącznie 12 i rozciągają się one
od Jozuego do Estery.

Potem dochodzimy do szerokiego miejsca nazwane-
go Salą Gimnastyczną tego budynku, czyli miejsca,
gdzie ćwiczą święci – Księgi Joba. Wychodząc stamtąd
znajdujemy się w Muzycznej Galerii Psalmów, orkie-
strze tego domu, gdzie zamieszkują wszyscy synowie i
córki pieśni wraz z cymbałami, trąbą, psałterium oraz
harfą.

Idąc dalej mijamy wreszcie Komnatę Handlu – Przy-
powieści Salomona, niedaleko której znajduje się Wię-
zienie – miejsce, w którym na jakiś czas dla zysku mogą
zatrzymać się przygnębieni bankruci oraz inne osoby
niewywiązujące się ze swoich zobowiązań – jest to Księ-
ga Kaznodziei Salomona.

Chwilę później wkraczamy do maleńkiego salonu
pośród większych pokoi – Komnaty Współczucia dla
Żałobników – są to Treny. Pomiędzy tymi miejscami

znajdują się cieszące oko kwieciste oranżerie, jakimi są
Księga Ruty i Pieśń nad Pieśniami. Następnie docho-
dzimy do wspaniałych i imponujących apartamentów.
Niektóre z nich mają pokaźne rozmiary i są ozdobione
z nadzwyczajnym splendorem – jest ich nie mniej niż
17. Są to Sale Starożytnych Proroków, rozciągające się
sukcesywnie od Izajasza do Malachiasza.

Stamtąd przechodzimy do bardziej współczesnej czę-
ści tego gmachu i wkraczamy do 4 przestronnych, oso-
bliwie pięknych komnat. Są one z marmuru bardziej
znakomitego, niż kiedykolwiek wydobyto z  kamienio-
łomów Paros czy Carrara – komnaty, o których nie wia-
domo, czy bardziej podziwiać ich prostotę, czy prze-
piękne wykończenie. Ściany momentalnie przykuwają
naszą uwagę. Nie widzimy na nich złotych płaskorzeźb
drzew palmowych, lilii, owoców granatu czy cherubów,
ale cztery obejmujące całą postać portrety Pana tego
budynku, narysowane niepowtarzalną ręką ducha świę-
tego. Są to księgi czterech ewangelistów. Postępujemy
naprzód i nasze uszy są witane głośnymi dźwiękami
maszyny znajdującej się w ruchu. Po wkroczeniu do du-
żego apartamentu oczom naszym ukazują się koła, wały,
korby oraz zębatki, których siła napędowa znajduje się
powyżej, poza zasięgiem naszego wzroku i która przy-
niesie zmiany całemu światu. Jest to Komnata Niebiań-
skiej Mechaniki – wspaniała pracownia tego budynku
– Dzieje Apostolskie.

Wychodząc stamtąd jesteśmy prowadzeni do maje-
statycznych Sal Listów Apostolskich, których jest łącz-
nie 25. Na czternastu spośród tych złotych drzwi wyry-
te jest czcigodne imię Apostoła Pogan, na siedmiu po-
zostałych drzwiach znajdują się imiona Jakuba, Piotra,
Jana oraz Judy. W tych salach przechowywane są naj-
znakomitsze skarby Pana.

Na końcu docieramy do zagadkowej galerii, w której
olśniewające światła oraz ciemne cienie ciekawie się
przeplatają oraz gdzie we wzniosłych symbolach, aż do
przyjścia Oblubieńca, skryta jest historia Kościoła Je-
zusowego – Wielka Apokalipsa. Teraz dotarliśmy do
najdalszego końca tego budynku. Wejdźmy zatem na
wystający balkon i spójrzmy na zewnątrz.

Tam, pod nami, znajduje się piękna łąka, po której
wije się czysta Rzeka Wody Życia, a po obu jej stro-
nach stoi Drzewo Życia wraz ze swoimi dwunastoma
rodzajami owoców i pięknymi liśćmi uzdrawiającymi
narody.  W oddali, wysoko na szczycie Wiecznych
Wzgórz, jest miasto całe ze złota, skąpane w świetle i
migoczące chwałą – Nowe Jeruzalem. Jego ściany są z
jaspisu, fundamenty z drogocennych kamieni, a bramy
z pereł są strzeżone przez aniołów – miasto, które nie
potrzebuje słońca ani księżyca, „oświetla je bowiem
chwała Boża, a lampą jego jest Baranek” [Obj. 21:23].

Ach! Sprawmy by ten ukochany dom stał się NA-
SZYM DOMEM!

„Panie, otwórz proszę oczy moje, bym mógł ujrzeć
niezwykłe rzeczy z Twojego prawa” – wybrane.

Zion’s Watch Tower, grudzień 1879, R-60

Piękna Świątynia
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Otrzymałem Twoją łaskawą ocenę dwudziestego trze-
ciego [Psalmu] i bardzo doceniam jej miły ton. Bardzo
się z nią zgadzam, a w Tomach i broszurach przedsta-
wiłem niektóre sugestie odnośnie kazania aniołom, które
odbierają wielką naukę obserwując dzieło ofiary i zmar-
twychwstania naszego Pana. Niektóre z nich opowie-
działy się już prawdopodobnie po stronie sprawiedli-
wości i być może nawet poniosły z tego powodu pewne
cierpienia z strony tych źle nastawionych. Nie podzie-
lam jednak wyrażonego przez Ciebie poglądu, jakoby
ich próba miała należeć całkowicie do przyszłości. Tak
jak próba Kościoła trwa przez cały okres Wieku Ewan-
gelii i zakończy się jeszcze ciężkim doświadczeniem,
podobnie też rozumiem, że upadli aniołowie znajdowa-
li się na swojej próbie przez ponad 4300 lat. Niektórzy
z nich określili już swoje stanowisko, a pozostało im
jeszcze przejść doświadczenie krótkiego, ale surowego
sprawdzianu, podobnego do tego, któremu poddany
zostanie świat przy końcu Tysiąclecia.

Twoja sugestia, jakoby upadli aniołowie musieli uj-
rzeć i docenić doświadczenia Wieku Tysiąclecia, zanim
zostanie przeprowadzony ich ostateczny sprawdzian, nie
wydaje mi się uzasadniona. Mają oni wiedzę nie tylko
odnośnie pierwotnego stanu, będąc świadkami zwyrod-
nienia spowodowanego przez grzech świata, ale także
znają oni warunki panujące w niebie i stan niebiańskiej
harmonii, w którym swego czasu się znajdowali. Spra-
wa ta w odniesieniu do ludzkości przedstawia się cał-
kowicie inaczej. My nie mamy praktycznie żadnego
wyobrażenia o doskonałości.  Znamy jedynie grzech i
zwyrodnienie. Boski zamiar podźwignięcia ludzkości i
dania jej możliwości poznania dobra wydaje się uza-
sadniony, ponieważ człowiek nie ma żadnej pochodzą-
cej z doświadczenia wiedzy na temat piękna i wspania-
łości niebiańskiego stanu, aby móc zostać pouczonym
przez kontrast.

Przyjmując, że są – jak mi się wydaje – i dobrzy, i źli
upadli aniołowie, skoro Chrystus wygłaszał do nich ka-
zanie [1 Piotra 3:19] oraz zakładając, że owa wiedza
sprowadziła na nich odpowiedzialność, próbę i doświad-
czanie, rozumiem, że kulminacja owego doświadcza-
nia ma nastąpić w niedalekiej przyszłości. Nie wydaje
mi się, by chodziło tu o anioły diabelskie, wspomniane
w Mat. 25:41. Ci, jak rozumiem, stanowią klasę kozłów,
posłańców Szatana, miłujących niesprawiedliwość, któ-
rzy w czasie Tysiąclecia znajdą się jako kozły po lewej
ręce wielkiego Króla i Sędziego.

Uważam, że sąd wielkiego dnia odbywa się już te-
raz, doświadczając Kościół, świat i upadłe duchy. Do-
prowadzi on także, jak wierzę, do straszliwego czasu
uciśnienia. Winniśmy pamiętać, że zgodnie z równole-
głościami dyspensacyjnymi Król wkroczył na scenę,
czyli objął władzę w 1878 roku. Następnie zwołał on
swych sług i zaczął się z nimi rozliczać z udzielonych
im grzywien i talentów.

O ile nasze przypuszczenia są słuszne, większość
„maluczkiego stadka” znajduje się już z Oblubieńcem

za zasłoną i pomaga w przeprowadzeniu wielkiego dzie-
ła sądu, które się właśnie zaczyna. Dlaczegóż więc i
my, po tej stronie zasłony, nie moglibyśmy mieć pew-
nego udziału w tym zadaniu? Jeśli sądy Pańskie obja-
wiają się już na ziemi, sprowadzając ogniste próby do-
świadczeń dla Kościoła, kiedy zbliża się dzień, w któ-
rym robota każdego człowieka zostanie doświadczona
przez ogień, kiedy „wielki lud” w taki sposób doświad-
czony utraci wszystkie przywileje Królestwa, zachowu-
jąc wszakże życie „jako przez ogień”, to czyż nie stano-
wi to części Pańskiego sądu, który zaczyna się od domu
Bożego, a następnie rozciąga się na Babilon i dotyczy
całego świata? Czyż nie jest to ten czas, o którym napi-
sano: „To jest chwałą wszystkich Jego świętych, by
wypełnić na nich pisany wyrok” [Psalm 149:9 BT]?
Czyż wykonywanie owego pisanego wyroku nie będzie
główną składową wielkiego ucisku, w którego przede-
dniu żyjemy? Czyż w oświadczeniu: „A kto zwycięży
... dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie ich
rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni
będą” [Obj. 2:26-27] nasz Pan nie sugeruje, że Kościół
będzie miał udział w tym dziele? To znaczy Głowa oraz
większość członków w chwale, a także Stopy, które cią-
gle znajdują się na ziemi w pośrodku znacznej części
ucisku, choć są chronieni przed nim za sprawą bliskie-
go związku z Panem, tak jak trzej Hebrajczycy w ogni-
stym piecu – czyż to nie spełnia wszystkich warunków?

Rozważmy teraz to zagadnienie ze strony upadłych
aniołów. Czy w wyrażeniu „kłamliwe cuda” [2 Tes. 2:9]
słowo „kłamliwe” nie przekazuje myśli o zwodniczym
działaniu? A czy może być większy cud od udawanego
zmartwychwstania? Czy ze strony upadłych aniołów
może być bardziej zwodnicze kłamstwo niż udawanie
umarłych? Wydaje mi się, że uzyskanie przez upadłych
aniołów możliwości materializowania się i udawania
żyjących bardzo pasowałoby do rozmaitych oświadczeń
odnoszących się do „wszystkich oszustw nieprawości i
cudów kłamliwych”.

Myślę, że Boże ograniczenie dla upadłych aniołów
nie polegało jedynie na daniu im przykazania, lecz ozna-
czało pozbawienie ich mocy materializowania się, gdyż
możliwość ta została kiedyś nadużyta. Nie uważam, że
Boska moc miałaby przywrócić demonom całkowitą
swobodę w zakresie materializowania się, jednak pew-
ne sukcesy, które udaje im się osiągać w tym zakresie,
jak i to, czego jeszcze może dokonają w przyszłości,
będą skutkiem odkrycia przez nich metody objawiania
się tym, którzy nadużywają Boskiego upoważnienia. W
taki sposób będzie mogło się niektórym z nich wyda-
wać, że zatriumfowali nad Bogiem, uzyskując możli-
wość przeprowadzania swych orgii oraz okazywania nie-
posłuszeństwa Jego władzy.

Stanie się to wyrafinowanym doświadczeniem, któ-
re wykaże nie tylko wielką nieprawość tych z nich, któ-
rzy przez wieki sprzeciwiali się Bogu i sprawiedliwo-
ści, krzywdząc ludzkość, lecz także będzie to trudnym
sprawdzianem dla innej grupy upadłych aniołów, któ-

Sąd upadłych aniołów – odpowiedź na pytanie
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rzy mają, jak przypuszczamy, już dosyć grzechu, po-
wstrzymując się od niego i pragnąc Boskiego miłosier-
dzia i pojednania. Uwolnienie takich złych duchów i
wynikające z tego pandemonium oznaczałoby dla nich
krytyczny sprawdzian, którego rozstrzygnięcie byłoby
ostateczne. Nie tylko wydaje mi się, że przeprowadze-
nie takiego sprawdzianu dla demonów nie byłoby moż-
liwe w Tysiącleciu, gdyż nie będzie wtedy możliwości
szkodzenia i niszczenia, ale ponadto wydaje mi się nie-
rozsądnym przypuszczenie, jakoby jeszcze w przyszło-
ści miała być dana szansa tym, które obecnie zachowu-
ją swoje diabelskie nastawienie, choć były świadkami
upadku i wszystkich jego straszliwych konsekwencji, a
także przyglądały się Boskiej dobrotliwości uwidocz-
nionej w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz wier-
ności Jego naśladowców w poświęceniu w Jego śmierć.

Nie upieram się przy tym poglądzie, drogi Bracie, a
jedynie objaśniam to zagadnienie tak, jak je rozumiem.
Czyniąc to, pragnę oczywiście w słusznym czasie grun-
townie pobudzić lud Boży, uwrażliwić go na to niebez-
pieczeństwo, przestrzec go i zabezpieczyć. Przy tej oka-

zji być może ostrzegamy też i zabezpieczamy te z de-
monów, które zwróciły swoje oblicza ku Bogu i Jego
sprawiedliwości. Jesteśmy dalecy od tego, by straszyć
lud Boży i innych ludzi. Wskazujemy tylko jedyne bez-
pieczne miejsce i napominamy, że gdy tylko w nim po-
zostaną, niczego nie muszą się obawiać. Ślubowanie,
które ostatnio zaproponowaliśmy, jest palcem wskazu-
jącym właściwy kierunek – najpełniejszy z wyobrażal-
nych stopień poświęcenia Panu i Jego służbie oraz mi-
łość do braci, a także oddzielenie się od grzechu. Ci,
którzy się tego trzymają, mieszkają w cieniu Wszech-
mocnego i nie muszą obawiać się złego. Pan będzie ich
ucieczką i schronieniem i żadne zło nie przybliży się do
ich mieszkań.

Słowem, ci, którzy w wierze, w posłuszeństwie i zna-
jomości żyją tak blisko Pana, jak to tylko możliwe, są
całkowicie bezpieczni i nie muszą obawiać się mocy
ciemności. Wierzymy, że wszyscy inni znajdują się w
niezbyt bezpiecznym położeniu, jako że są oddaleni od
bezpiecznego miejsca zamieszkania.

Zion’s Watch Tower, 1 grudnia 1908, R-4292

Dom „Betel” w Brooklynie, w którym od 1909 roku mieszkali pracownicy THE WATCH TOWER.
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Przyjaciele z tych miejscowości, gdzie odbywają się
jednodniowe konwencje, są bardzo zadowoleni, gdy w
WATCH TOWER ukazują się sprawozdania, my zaś z
przyjemnością byśmy je publikowali, gdyby nie to, że z
natury rzeczy brzmią one niemal identycznie. Prawie
bez wyjątku można by napisać, że drodzy przyjaciele
włożyli bardzo wiele wysiłku w to, by zwrócić uwagę
mieszkańców na usługę publiczną oraz że odnieśli w
tym względzie wspaniały sukces, skłaniając ogromną
liczbę inteligentnej publiczności do udziału w spotka-
niu, gdzie czasami dla wielu osób brakowało miejsc.
Owo podobieństwo sprawozdań i ograniczona ilość
miejsca w naszym czasopiśmie powodują, że musimy
rezygnować z publikacji niektórych z tych sprawozdań.
Mimo to, ponieważ wiele osób zapewnia nas, że spra-
wozdania te są oczekiwane i pożądane, podejmujemy
ten temat na nowo.

Jesteśmy przekonani, że otwarcie Domu Modlitwy
[Tabernacle] w Brooklynie 31 stycznia [1909 roku] oraz
prowadzona następnie praca w tym mieście będzie
przedmiotem żywego i ogólnego zainteresowania dla
wszystkich przyjaciół, dlatego też publikujemy poniż-
sze sprawozdanie.

Dzień otwarcia, choć był zapowiadany z miesięcz-
nym wyprzedzeniem, zastał nas niezbyt dobrze przygo-
towanych. Nasze stałe krzesła nie były jeszcze ustawio-
ne, a także brakowało wiele elementów ostatecznego
wykończenia. Mimo to mieliśmy bardzo przyjemny
dzień.

Sala zgromadzeń znajduje się na pierwszym piętrze i
mieści ponad 800 osób. Jest ona jednak tak umiejętnie
urządzona, że można kurtynami przesłonić znaczną
część pomieszczenia, zawierającą około jedną trzecią
miejsc siedzących. Dom Modlitwy jest dobrze oświe-
tlony przez dach, a boczne ściany ozdobione są zapisa-
mi niektórych wspaniałych obietnic ze Słowa naszego
Ojca, które zostały wykonane w artystyczny sposób przy
zastosowaniu delikatnych barw. Przeważającym kolo-
rem ścian, podłóg i innych elementów jest oliwkowa
zieleń. Ogólnie miejsce to ma kojący charakter, a ci,
którzy przybywają przed rozpoczęciem zebrań, znajdu-
ją wspaniałe pożywienie dla cichej medytacji.

Poniższe piętro, znajdujące się na poziomie ulicy,
zostało przystosowane na potrzeby naszego biura, zaś
w podpiwniczeniu urządziliśmy magazyn oraz dział
wysyłkowy.

Ogólna liczba przyjaciół z najbliższego sąsiedztwa,
z Nowego Jorku, Brooklynu, Jersey City, Newarku itp.
wynosiła wśród uczestników około 200 osób. Prawdo-
podobnie kolejne 100 lub więcej przybyło z okolicz-
nych miast, a 27 osób przyjechało aż z odległego Bo-
stonu. Wszyscy wydawali się być zadowoleni z przeno-
sin, które, jak się wydaje, były zrządzeniem Pańskim.
Podobał im się także wybrany przez nas budynek oraz
wykonanie prac renowacyjnych.

O godzinie jedenastej mieliśmy nabożeństwo uwiel-
bienia i świadectw, w którym uczestniczyło około 350
osób. Panował bardzo przyjemny nastrój. Świadectwa

o Pańskiej łasce, dobroci i opiece spowodowały, że na-
sze serca przepełnione były wdzięcznością. Na nabo-
żeństwo popołudniowe została zaproszona publiczność
i uczestniczyło w nim wiele osób. Uczestnicy słuchali
bardzo uważnie i mamy nadzieję, że u niektórych wzbu-
dziliśmy zainteresowanie. Wieczorem odbyło się zebra-
nie pytań, a charakter zadawanych pytań wskazywał na
inteligencję i oczytanie uczestniczących w nim naszych
drogich przyjaciół.

W następną niedzielę mieliśmy bardzo podobny pro-
gram, tyle że był nieco mniej reklamowany. W nabo-
żeństwie popołudniowym wzięło udział bardzo wiele
osób. Przyjaciele ze zgromadzenia miasta Nowy Jork, z
Brooklynu oraz z Jersey City w jednomyślnym głoso-
waniu wyrazili pragnienie, by stanowić część zboru,
którego siedzibą będzie „Brooklyński Dom Modlitwy”.
Jednogłośnie wybrano też brata C.T. Russella na pasto-
ra tego zgromadzenia.

W kolejną niedzielę, 14 lutego po południu przema-
wiał brat Brenneisen, a wieczorem przewodniczył on w
beriańskim badaniu Biblii. Przybyło tak wiele osób, że
trudno było sobie wyobrazić więcej.

Poczynione zostały szczególne przygotowania, by
spotkać się 21 lutego z publicznością. Na popołudnie
wynajęta została sala Brooklyńskiej Akademii Muzycz-
nej, a przyjaciele z Większego Nowego Jorku i sąsiedz-
twa z pewnością okazali wiele gorliwości w reklamo-
waniu tego spotkania. Drodzy przyjaciele otrzymali
150.000 kopii pierwszego numeru naszego nowego cza-
sopisma „People’s Pulpit” [Kazalnica Ludowa], które
na tylnej okładce informowało o naszym spotkaniu w
Akademii. Posłużono się także wywieszkami okienny-
mi oraz plakatami, tak że spotkanie było bardzo dobrze
rozreklamowane. Skutek znacznie przewyższył nasze
najdalej posunięte oczekiwania. Sala była przepełnio-
na. Siedziało na niej około 2200 osób a jeszcze 400 sta-
ło. Wyglądało też na to, że około 2500 osób musiało
odejść sprzed drzwi, gdyż nie było już dla nich miejsca.
Tym odchodzącym osobom odźwierni wręczali jednak
specjalne wydanie WATCH TOWER, tak że mamy na-
dzieję, iż nawet oni otrzymali pewne błogosławieństwo.
Owa liczna publiczność bardzo pilnie słuchała przez
blisko dwie godziny, a następnie skorzystała z literatu-
ry rozdawanej w drzwiach, wyrażając przy tym zauwa-
żalne zainteresowanie. Jak wiele ziaren „pszenicy” zna-
lazło się w tym gronie oraz jak wiele z nich było podat-
nych na ten wpływ, wie tylko Pan. My jednak byliśmy
zadowoleni z przyjaznego wysłuchania nas oraz z zain-
teresowania malującego się na twarzach słuchaczy, któ-
rzy wydawali się być niezwykle myślący.

Na zakończenie tej usługi zapowiedziano, że w na-
stępną niedzielę po południu brat Rutheford będzie prze-
mawiał w „Brooklyńskim Domu Modlitwy”, a jego te-
matem będzie „Boski Plan Wieków” z prawniczego
punktu widzenia. Pozdrowiła go cała wielka sala wypeł-
niona poważnymi słuchaczami.

Przy okazji wspomnimy o innej jednodniowej kon-
wencji, która odbyła się niedawno w Cleveland. Usłu-
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ga dla publiczności była tam wyjątkowa, zarówno ze
względu na zgromadzenie, jak i na okazane zaintereso-
wanie. Przyjaciele z Cleveland, przepełnieni gorliwo-
ścią wynajęli największą salę w swym mieście. „Hip-
podrom” – jedno z największych tego typu pomiesz-
czeń w całym kraju – mieści 4600 osób. Nasi drodzy
przyjaciele musieli wykazać wiele pracowitości i mą-
drości przy reklamowaniu tego spotkania, skoro przy-
było na nie tak wiele osób, że wszystkie miejsca sie-
dzące były zajęte, niektórzy stali, a około 600 osób
musiało odejść sprzed drzwi na skutek zarządzenia
wydziału do spraw bezpieczeństwa publicznego.

Owo wielkie zainteresowanie nie powinno prowadzić
nas do błędnego wniosku, jakoby Prawda stawała się
popularna. Nasi czytelnicy dobrze wiedzą, że nie mamy
takich oczekiwań. Spodziewamy się jednak, że w naj-
bliższych dwóch latach będziemy świadkami cudow-
nych osiągnięć w zakresie rozpowszechniania Prawdy.
Oczywiście większość z uczestników tych spotkań przy-
bywa na nie z ciekawości. Mając jednak na względzie
brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony naszych chrze-
ścijańskich przyjaciół z różnych wyznań religijnych, a
często nawet mając do czynienia z jawnym, a szczegól-
nie z ukrytym sprzeciwem, trzeba przyznać, że religijni
ludzie myślą bardziej samodzielnie niż kiedykolwiek
wcześniej i że w tej właśnie grupie można będzie mieć
nadzieję znaleźć znaczną liczbę „pszenicy”, niektórych
z „maluczkiego stadka” i największą część z „wielkie-
go grona”.

W związku z tym, wydaje nam się, że będzie intere-
sujące dla niemal wszystkich naszych czytelników, gdy
wspomnimy o pewnym przejawie działania Pańskiej
opatrzności przy rozlokowaniu rodziny Domu Biblij-
nego w Brooklynie. Dom Modlitwy [Tabernacle] nie po-
siada żadnych przyległych do niego mieszkań. Musie-
liśmy więc poszukać odpowiedniego budynku, w któ-
rym mogłaby zamieszkać nasza rodzina składająca się
z ponad trzydziestu osób. Okazało się to trudnym zada-
niem. Wydawało się, że będziemy musieli korzystać z
hotelu. Choć Dom Modlitwy nie znajduje się w jakiejś
arystokratycznej okolicy, to mimo wszystko dzielnica
mieszkalna w pobliżu ma dość wysoką klasę, a jej rezy-
dencje są duże i eleganckie. Niektóre z nich były do
sprzedaży, ale żadna nie była do wynajęcia. Myśleli-
śmy o poszukaniu mieszkań nieco dalej, w tańszych
dzielnicach, ale zorientowaliśmy się, że przejazd samo-
chodami do biura dwa razy dziennie kosztowałby nas
1800 dolarów rocznie, a dodatkową niedogodnością
byłaby strata czasu.

W stosownym czasie niektórzy przyjaciele Prawdy
zaproponowali, żebyśmy nabyli posiadłość, która od-
powiadałaby naszym oczekiwaniom. Mieliśmy ją wy-
remontować, a oni by to sfinansowali. My bylibyśmy
właścicielami, a oni zachowaliby zastaw hipoteczny na
wydaną kwotę, od której płacilibyśmy im jedynie pięć
procent odsetek, które, jak dali nam do zrozumienia, i
tak od czasu do czasu trafiałyby z powrotem na Fun-
dusz Wydawniczy. Propozycja ta wydała nam się opatrz-
nościowa i została z radością przyjęta jako najtańsze i
najlepsze możliwe rozwiązanie. Obliczyliśmy, że od-

setki te nie wyniosłyby ani jednej trzeciej obliczonych
kosztów transportu, a może nawet byłyby jeszcze niższe.

W taki sposób przygotowani ponownie przejrzeliśmy
oferty sprzedaży w tej okolicy i ostatecznie wytypowa-
liśmy trzy obiekty odpowiednie dla naszych celów po
dokonaniu pewnych adaptacji. Jesteśmy przekonani, że
zaskoczymy was wiadomością, iż jedna z tych trzech
ofert, która była wystawiona do sprzedaży za osiągalną
dla nas cenę, była tym, co nazywa się „The Old Henry
Ward Beecher Home”. Wydaje się to z pewnością god-
ne uwagi, że mieliśmy nabyć stary „Beecher Bethel”, a
tymczasem przez przypadek weszliśmy w posiadanie
jego dawnej posiadłości. Są tam potrzebne liczne po-
prawki, które aktualnie są wykonywane, ale po ich prze-
prowadzeniu nasza liczna rodzina będzie miała takie
warunki, że trudno wyobrazić sobie lepsze na te kilka
pozostałych lat działalności. Nasz nowy dom będzie się
nazywał „Betel”, zaś biuro i sala zgromadzeń – „Brook-
lyński Dom Modlitwy [The Brooklyn Tabernacle]. Na-
zwy te zastąpią określenie „Dom Biblijny”.

Być może kiedyś zorganizujemy konwencję w Brook-
lynie, a wtedy będziemy mieli okazję pokazać wielu
naszym drogim czytelnikom obydwie nasze nowe sie-
dziby. Prosimy o wasze modlitwy za naszą działalno-
ścią i za pracownikami w tych nowych warunkach, aby
przy zachowaniu pokory serca, słowa i obcowania owe
zwiększone możliwości służby mogły przyczynić Bogu
chwały, być błogosławieństwem dla innych, a także
wpłynąć na nasz duchowy rozwój w zakresie owoców i
łask ducha świętego.
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