PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2009 – NR 4

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

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

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAŹNIE UCZY:
... że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – a szczególnie „Jego dziełem” i że proces jego budowy trwa przez cały Wiek
Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem świata i „gruntownym kamieniem węgielnym” tej Świątyni, za
której pośrednictwem po zakończeniu jej budowy wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo i znajdą przystęp do Niego – 1 Kor. 3:16-17; Efezj. 2:20-22; 1 Mojż. 28:14; Gal. 3:29;
... że w międzyczasie trwa proces obciosywania, kształtowania i polerowania ofiarowanych, wierzących w Chrystusowe
pojednanie za grzech. Gdy ostatni z tych „żywych kamieni”, „wybranych i kosztownych” będzie gotowy, wówczas
wielki Mistrz Budowniczy zgromadzi wszystkich razem w Pierwszym Zmartwychwstaniu, a Świątynia zostanie napełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;
... że gruntem nadziei tak dla Kościoła, jak i świata jest to, że „Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie „we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która
oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;
... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc „uczestnikiem boskiej natury”, współdziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;
... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i przygotować się do sprawowania usługi królów i kapłanów
w przyszłym wieku – Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;
... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności, które mają zostać udzielone wszystkim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone
w Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego
głosu” – Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35.
[Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa

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 wydawnictw autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia artykułów z czasopisma THE WATCH TOWER, ale także okolicznościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych
oraz materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją czasopisma publikowanego od 1915 roku jako polska wersja THE
WATCH TOWER, które za wiedzą C. T. Russella prowadził Hipolit Oleszyński. Po zmianach w Redakcji założył on w 1919
roku niezależne czasopismo, które od maja 1925 roku nosiło
nazwę STRAŻ i było prowadzone przez niego aż do jego śmierci
w 1930 r. Czasopismo było wydawane nadal – do 1983 roku
w USA, a w latach 1987-1995 we Francji i łącznie przez 71
lat wiernie dostarczało duchowego pokarmu w języku polskim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie
stuletniej równoległości z czasopismem THE WATCH TOWER.

W tym numerze: Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników ostatni numer pierwszego kompletnego rocznika
nowej edycji „Straży”. Owoce rocznej już działalności upewniają nas w przekonaniu, że wznowienie tego czasopisma
zgodne było z wolą Bożą. Dziękujemy Czytelnikom za
wsparcie udzielone nam w tych początkach naszej pracy.
W bieżącym numerze publikujemy kilka wczesnych artykułów dotyczących powrotu Jezusa oraz innych proroctw
odnoszących się do „czasów ostatecznych” i związanych
z nimi oczekiwań. Kończymy także publikowanie raportu
z europejskiej podróży brata Russella w 1909 roku. Przedrukowujemy ponadto trzy diagramy ukazujące nie tylko
sposób rozumienia proroctw czasowych, ale także metodę
ich prezentacji. Przy końcu roku życzymy Czytelnikom obfitości błogosławieństw na kolejny rok życia, poświęcenia
i działania dla Bożej chwały. Niechaj się święci Boże Imię!

Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym
dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu
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Dlaczego będzie wtóre przyjście?
Każdy badacz Pisma Świętego zwrócił zapewne uwagę, że wtóre przyjście naszego Pana, Jezusa, zajmuje
ważne i poczytne miejsce w nauczaniu apostołów i proroków, a także samego Pana. Niemniej jednak wiele osób
wyznających miłość wobec Niego, co do których wiemy, iż rzeczywiście Go miłują, z różnych powodów niezbyt się tym zagadnieniem interesuje. Niektórzy starają
się je zrozumieć stosując je do zesłania ducha świętego
w dniu Pięćdziesiątnicy; inni – do zniszczenia Jerozolimy itp.; wszyscy zdają się przy tym zapominać, że w ostatniej księdze Biblii, napisanej ponad sześćdziesiąt lat po
Pięćdziesiątnicy i dwadzieścia sześć lat po upadku Jerozolimy, Ten, który był umarły, a teraz jest żywy, mówi
o wydarzeniach należących jeszcze do przyszłości w ten
sposób: „A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest
ze mną”. Natchniony Jan odpowiada: „I owszem przyjdź,
Panie Jezusie!” [Obj. 21:12,20]
Dość spora liczba osób stara się zadowolić myślą,
że chodzi tu o duchowe przyjście – że kiedy ktoś zostaje nawrócony, jest to częścią przyjścia Chrystusa,
który w ten sposób kontynuuje przyjście dopóki nie
nawróci się cały świat, kiedy to, ich zdaniem, Jego
przyjście będzie pełne.
Najwyraźniej przeoczyli oni fakt, że świat nie będzie nawrócony, kiedy On przyjdzie; bowiem Biblia,
nasz jedyny przewodnik w tej sprawie, oświadcza:
„A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne.
Albowiem będą ludzie (...) rozkoszy raczej miłujący
niż miłujący Boga.” „Źli ludzie i zwodziciele postąpią
w gorsze, jako zwodzący, tak i zwiedzeni”, a co więcej, Jezus wypowiedział szczególne ostrzeżenie do
swego Maluczkiego Stadka: „A strzeżcie się, aby (...)
nagle by na was przyszedł ten dzień. Albowiem jako
sidło przypadnie na wszystkich [nie strzegących się],
którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi”, „a nie
ujdą”. [Łuk. 21:35, 1 Tes. 5:3]
Ponadto możemy mieć pewność, że kiedy Jezus powiedział, iż „będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi,
i ujrzą Syna człowieczego”, to nie miał na myśli nawrócenia grzeszników – czyż pokolenia narzekają i płaczą
dlatego, że grzesznik się nawrócił? Jeśli odnosi się to –
jak niemal wszyscy uważają – do osobistej obecności
Chrystusa na ziemi, to werset ów naucza, iż wszyscy na
ziemi nie będą miłowali Jego przyjścia, co miałoby miejsce, gdyby wszyscy zostali wcześniej nawróceni.
Słowa „gdy odejdę, przyjdę zasię” nie mogą się jednak odnosić do przyjścia zasię w sposób duchowy, gdyż

duchowo Pan nigdy nie odszedł, jak powiada: „A oto
Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata [wieku].” Dlatego więc Jezus nauczał o swoim
drugim OSOBISTYM przyjściu. Słowo

MILENIUM
oznacza jeden tysiąc i jest to termin używany przez
chrześcijan w kontekście przyszłego czasu, kiedy to
„ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak
jako morze wodami napełnione jest” i „nie będzie uczył
żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc:
Poznaj Pana; albowiem wszyscy mię poznają” [Izaj 11:9;
Hebr. 8:11]. W tym czasie nie będzie już żadnego przekleństwa; „pustynia (...) zakwitnie jako róża”, „wody
na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach”; „przybytek Boży [będzie] z ludźmi i [Bóg] będzie mieszkał z nimi”. Szatan zostanie związany i zapanuje sprawiedliwość. „I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie
swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi
miecza ani się będą ćwiczyć do bitwy.”
Niemal wszyscy chrześcijanie spodziewają się wypełnienia tych proroczych obrazów i stwierdzeń; nazywają ten czas Wiekiem Tysiąclecia, gdyż Pismo
mówi (Obj. 20:2-6), iż okres ten będzie trwał przez
tysiąc lat, gdy Szatan zostanie związany, a Chrystus
obejmie panowanie.
Do tego momentu niemal wszyscy spośród kościoła
się zgadzają. Są milenarystami, ale dzielą się na postmilenarystów i pre-milenarystów; post oznacza „po”,
a pre – „przed”. Zatem pierwsza grupa uważa, że Chrystus przyjdzie po Tysiącleciu, zaś druga – że przed.
Ponieważ jedynie te dwa poglądy zawierają w sobie
wystarczającą ilość prawdy, by były warte naszych rozważań, poświęcimy im więcej czasu. Wszyscy wierzący we wtóre osobiste przyjście Chrystusa powinni chcieć
się dowiedzieć, jaka jest ogólna nauka Biblii na ten temat. Konieczne jest jednak, by do badania tego tematu
podejść z umysłem podobnym do dziecięcego, z pragnieniem poznania, jak Bóg tę rzecz zaplanował i z chęcią przyjęcia nauki z Jego Słowa, a zarazem gotowością odłożenia na bok naszych idei i przyjęcia jako dzieci
Boga Jego planu. Zapytajmy zatem:

DLACZEGO CHRYSTUS PRZYCHODZI?
i przeanalizujmy krótko argumenty przedstawiane
przez post- i pre-milenarystów, porównując je ze Słowem i planem Boga.
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Pierwsza grupa spodziewa się, że poprzez działania
Kościoła świat zostanie nawrócony i w ten sposób rozpocznie się Wiek Tysiąclecia; przy jego końcu przyjdzie Pan, zakończy ziemskie sprawy, nagrodzi wierzących i wyda wyrok na grzeszników. Nawrócenie świata, związanie Szatana, napełnienie całej ziemi znajomością Pana, spowodowanie, że narody nie będą się
już uczyć sztuki wojennej – wszystko to należy do dzieła wykonanego przez Kościół bez JEZUSA i w jego
teraźniejszym, śmiertelnym stanie. Kiedy Kościół dokona tego wielkiego i trudnego zadania, Jezus przyjdzie, by je zakończyć itd.
Zwolennicy tego poglądu mają wiele wersetów, które – gdy czytane są bez kontekstu – wydają się tę myśl
potwierdzać. Niemniej jednak uważamy, że jeśli patrzy się na Boskie Słowo i Jego plan jako całość, to i te
teksty okażą się dowodami popierającymi przeciwny
pogląd – że Chrystus przychodzi przed nawróceniem
świata; że Kościół jest obecnie na próbie i że nagrodą
obiecaną zwycięzcom jest udział w tym panowaniu:
„Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy
mojej” (Obj. 3:21); „i ożyli, i królowali z Chrystusem
tysiąc lat” (Obj. 20:4).
Są dwa wersety cytowane przez naszych braci postmilenarystów, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę: „I będzie kazana ta Ewangelia królestwa po
wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom.
A tedyć przyjdzie koniec”. Bracia owi uważają, że ten
tekst odnosi się do Ewangelii nawracającej świat przed
zakończeniem Wieku Ewangelii. My pre-milenaryści
sądzimy, że bycie świadectwem dla świata nie oznacza
jego nawrócenia, lecz tylko to, co jest w tym słowie zawarte – świadczenie, wydawanie świadectwa.
Świadectwo to zostało już wydane. W roku 1861 raporty Towarzystw Biblijnych wykazały, że Ewangelia
została opublikowana w każdym języku świata. Nie
wszyscy ludzi ją przyjęli, o nie: spośród miliarda dwustu milionów ludzi nawet jeden na sto nie słyszał imienia Jezus. Niemniej jednak werset się wypełnił – świadectwo zostało dane wszystkim narodom.
Rozumiemy, że celem obecnego świadczenia jest, by
„wziąć lud imieniowi Jego” – Kościół – który w chwili
przyjścia Chrystusa połączy się z Nim i otrzyma Jego
imię (Obj. 3:12).
W drugim wersecie czytamy: „Siądź po prawicy
mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich”. Ogólna myśl, jaką się wysnuwa z tego wersetu, jest taka: Bóg ma w niebie tron, na którym
nieustannie zasiada i kiedy Chrystus „usiadł na prawicy majestatu na wysokościach”, to zajął miejsce na tym
samym tronie. Takie zrozumienie jest błędne. Tron Boży,
o którym tu mowa, to nie krzesło z kości słoniowej czy
złota, lecz Jego najwyższy autorytet i władza, gdyż „niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich”,
a Paweł dodaje: „Bóg nader go [Chrystusa] wywyższył
i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię”. Dał
Mu autorytet przewyższający wszystkie inne, tuż obok
Ojca. Jeśli Chrystus zasiada na rzeczywistym tronie aż
do czasu, gdy wrogowie staną się Jego podnóżkiem [zostaną Mu poddani], to rzeczywiście nie mógłby przyjść,
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zanim Tysiąclecie nie rozpocznie się w pełni. Jeśli jednak oznacza to wywyższenie w mocy, to nic nie stałoby
na przeszkodzie Jego przyjściu i poddaniu wszystkich
rzeczy samemu sobie.
Spójrzmy na następujący przykład: mówimy, że na
tronie Niemiec jest król Wilhelm, ale nie mamy na myśli królewskiego mebla, na którym w rzeczy samej rzadko zasiada. Oznacza to raczej, że włada Niemcami.
Prawica oznacza naczelne miejsce, pozycję wskazującą na wspaniałość lub moc; z tą myślą zgodne są słowa wypowiedziane przez Pana [do arcykapłana]: „Ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy
Bożej, i przychodzącego z obłokami niebieskimi” (Mar.
14:62). Będzie on po prawicy w trakcie przyjścia i pozostanie po prawicy podczas Wieku Tysiąclecia.
Można znaleźć argumenty popierające obie myśli, ale
nie jest możliwe, aby obie były słuszne. Proponujemy
zatem, żeby spojrzeć na ogólny

PLAN ZBAWIENIA,

aby zobaczyć, który pogląd jest z nim zgodny. Czyniąc to, odkryjemy znaczenie pierwszego i drugiego
przyjścia oraz ich związek, a w ten sposób dowiemy
się, gdzie je umieścić.
Po pierwsze: Czy Bóg ma plan? Wszyscy muszą się
zgodzić, że ma, choć niemal wszyscy skłaniają się ku
myśleniu i mówieniu o Jego działaniu tak, jakby rządziło się przypadkiem i okolicznościami. Nie! Czyż Ten,
który potępił człowieka budującego wieżę bez wcześniejszego obliczenia kosztów zbudowałby i zaludnił
Wszechświat bez obliczenia kosztów? Nie, braterstwo:
„Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego”.
Bóg ma plan, ma cel, a wiemy, że wszystkie Jego zamierzenia się wypełniają. Jak jednak możemy poznać
ten plan? Jest on nam objawiony w Jego Słowie. „Badajcież się Pism” i porównujcie jedne z drugimi, gdyż:
„Bóg sam siebie tłumaczy
i sam wszystko uczyni jasnym”.
Jesteśmy nazbyt skłonni do zastanawiania się, co na
dany temat sądzi mój kościół, zamiast zapytać raczej, co
mówi Pismo. Zbyt wiele studiuje się teologii, zbyt mało
Pisma Świętego. Badajmy zatem, pamiętając, że Pisma
mogą nas uczynić mądrymi i że „świadectwo Pańskie
[jest] wierne, dające mądrość nieumiejętnemu”.
Nie będziemy tutaj rozważać pytania, dlaczego zostało dopuszczone zło. Przyjmujemy fakt, że zło istnieje – choroby, śmierć, nieprawość itd. stanowią tego jasny i bolesny dowód. Pismo Święte przypisuje jego istnienie diabłu. Zło trwa, gdyż trwa moc Szatana. Będzie
ono trwało przez cały obecny wiek, bo diabeł jest „księciem [władcą] tego świata [wieku]”. Będzie kontynuował swe panowanie tak długo, jak będzie to możliwe,
czyli dopóki nie zostanie związany. Nie może zaś być
związany, dopóki ktoś mocniejszy od niego nie odbierze mu władzy.
Bóg, rzecz jasna, może mieć nad nim kontrolę, a o Jezusie napisano: „Dana mi jest wszelka moc na niebie
i na ziemi”.
Chociaż jednak Chrystus posiada „wszelką moc”,
z powodu mądrych zamysłów nie skorzystał z niej, do-
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zwalając złu panować i w pewnym stopniu kontrolować świat, dozwalając też diabłu być „księciem tego
świata”, czyli epoki. Nadchodzi jednak czas, kiedy „weźmie moc swoją wielką i ujmie królestwo”, wywyższając swój Kościół, dając mu „władzę nad narodami”, aby
zamiast być poddany władzom, jak ma to miejsce obecnie, miał nad owymi narodami panowanie. Kiedy jednak to nastąpi? Wtedy, gdy Kościół Wieku Ewangelii,
„Jego Ciało”, ekklesia, zostanie skompletowany. Zło jest
teraz dozwolone „dla doświadczenia wiary waszej”, „ku
spojeniu świętych”. Ten czas ma miejsce podczas
brzmienia siódmej trąby (Obj. 11:15). Tutaj tajemnica
(Kościół) Boża zostaje dokonana, a „królestwa świata
stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego [Kościół]”. Pytamy więc teraz: Czy to przeniesienie władzy

OD SZATANA DO CHRYSTUSA
dzieje się na skutek nawrócenia narodów do Chrystusa
poprzez głoszenie Ewangelii? Nasza odpowiedź brzmi
„nie”. W tym czasie narody nie są nawrócone (w. 18):
„I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój”.
Gdyby nawrócenie się już dokonało, nie miałyby tak
wrogiego nastawienia ani też nie spadłby na nie gniew
Boży. Wręcz przeciwnie: Bóg w wielu wersetach naucza, że na narody przyjdzie czas wielkiego ucisku.
„Pójdźcie, oglądajcie (...), jakie uczynił spustoszenie na
ziemi; który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi”.
W ten sposób Bóg mówi, że spowoduje ustanie wojen.
Następne zdanie informuje nas, że będzie wywyższony
między poganami i na całej ziemi. Ta chłosta narodów
będzie dla ich własnego dobra i jest tak samo konieczna, jak chłosta, którą Bóg stosuje obecnie wobec swoich dzieci, i przyniesie dobre skutki, bo „gdy się sądy
twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą
obywatele okręgu ziemskiego”. W tej właśnie nowej
epoce, gdy zło będzie ograniczone – Szatan związany –
znajomość Pańska napełni ziemię tak, jak wody napełniają morze. Nawrócenie ludzkości nie nastąpi teraz,
kiedy diabeł jest „księciem tego świata”, lecz, jak powiada Dawid, gdy „wspomną i nawrócą się do Pana
wszystkie granice ziemi, i kłaniać się będą przed obliczem twoim wszystkie pokolenia narodów. Albowiem
Pańskie jest królestwo, a on panuje nad narodami”.
W niemowlęcym okresie rozwoju ludzkiej rodziny –
powiedzmy, od Adama do Mojżesza – Bóg traktował
swoje stworzenia jak bardzo małe dzieci. O ile nam
wiadomo, ich znajomość mocy czy charakteru Stwórcy
była znikoma. Nie mieli prawie żadnego objawienia
z wyjątkiem kilku przypadków, gdzie Bóg obdarzał łaską szczególne osoby, jak Abrahama, Lota itd., porozumiewając się z nimi za pośrednictwem aniołów, dając
Abrahamowi czy Ewie niezwykłe obietnice, których nie
byli w stanie głębiej zrozumieć.
Następna epoka była okresem szkoły dla narodu żydowskiego, podczas którego Bóg nauczył go szanować
swoje obietnice i prawa. Byli jednak nieletni, nie osiągnęli dorosłości; nie traktował ich jak dzieci, ale utrzymywał pod kontrolą prawa, ich pedagoga (Gal. 4).
Podczas gdy Słowo Boże było zapisywane i przekazywane Żydom celem przechowania itd., reszta świata
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najwyraźniej była pozostawiona w ciemnościach pogaństwa. Ludzie kłaniali się drewnu i kamieniowi, pozbawieni prawdy, podobnie jak dzisiaj.
W Piśmie Świętym okres od Adama do potopu nazywany jest „światem [wiekiem], który był”; od potopu
do wtórego przyjścia Pana – „światem [wiekiem], który
jest” i „teraźniejszym wiekiem złym”; okres następny
to „przyszły świat”.
„Teraźniejszy wiek zły” obejmuje trzy

ODRĘBNE EPOKI .
Wiek Patriarchów trwał od potopu do śmierci Jakuba; Wiek Żydowski – od śmierci Jakuba do śmierci
Chrystusa, kiedy ich porzucił, zapłakał nad nimi i rzekł: „Oto dom wasz pusty zostanie”; Wiek Ewangelii rozciąga się od zmartwychwstania Chrystusa, kiedy stał się
On „pierworodnym z umarłych i początkiem nowego
stworzenia”, aż do zupełnego skompletowania „kościoła
pierworodnych” i Jego przyjścia, czasu brzmienia siódmej trąby, zmartwychwstania i nagrodzenia proroków,
świętych itd. (Obj. 11:16).
Nie wiemy, z ilu wieków będzie się składał „przyszły świat”, ale jesteśmy pewni, że będzie ich więcej
niż jeden, bowiem Paweł pisze o „przyszłych wiekach”
(Efezj. 2:7). Pismo mówi jedynie o pierwszym z nich –
Wieku Tysiąclecia – podczas którego będziemy żyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat (Obj. 20:4).
Mając taki zarys, spójrzmy teraz bardziej szczegółowo na słowa i czyny Boga; najpierw zapewne zadziwi was, zanim się nad tym zastanowicie, że według
swego Słowa Bóg nie wykorzystał jeszcze wszystkich
środków dla zbawienia świata; że, krótko mówiąc, nie
stara się teraz zbawić świata ani też nie czynił tego
w przeszłych wiekach. Cóż zatem robił? „Wybierał lud
– Kościół – dla imienia swego.” Nie dziwcie się temu
zbytnio, bo to jedynie trochę inny sposób określenia
tego, w co wierzą wszyscy kalwiniści (a wśród nich
baptyści, prezbiterianie i inni), a mianowicie, że Bóg
obecnie wybiera spośród świata swój Kościół. Tak,
wszyscy nasi bracia wierzący w wolną łaskę muszą
przyznać, że jeśli wszelkie Jego zamierzenia się spełniają, jeśli „Boże słowo nie wraca się doń próżne” –
jeśli te wersety są prawdą, to Bóg nie zamierzył nawrócenia świata w ciągu ostatnich sześciu tysięcy lat,
bo gdyby tak było, to zostałoby ono dokonane. Nie
wysyłał też do tej pory swojego Słowa w celu nawrócenia ludzkości, bo inaczej wróciłoby się próżne. Poniższe dwa poglądy były przez wiele wieków powodem podziałów w kościołach:

WYBÓR A WOLNA ŁASKA.
Wierzymy, że Biblia uczy o obu tych sprawach, ale
musimy zastosować tutaj pierwsze prawo niebios – porządek – abyśmy mogli dobrze rozbierać słowo prawdy
w tym przedmiocie.
Przyjrzyjmy się najpierw wyborowi. W okresie poprzedzającym potop nie ma żadnej wzmianki biblijnej
o tym, by Bóg dał ludzkości jakiekolwiek prawo, a światło objawienia było bardzo niewielkie. Wśród tego lśni
jedna obietnica: Nasienie niewiasty potrze głowę węża,
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a i w tym przypadku do zrozumienia tych słów konieczne było przyszłe objawienie. Bóg miał jednak kilku patriarchów, czyli sług, którzy mieli więcej światła niż ogół
– jak latarnie na ciemnej drodze.
Wiek Patriarchów cieszył się większym światłem. Zostało wtedy objawione, że to nasienie nie tylko zetrze
złego (węża), ale również „będzie błogosławić wszystkie rodzaje ziemi”; Kościół Boży jest jednak nadal reprezentowany przez pojedynczych mężów: Noego,
Abrahama, Izaaka itd.
Patriarchowie ci zostali wybrani. „Bóg zawołał Abrahama i rzekł…”. To właśnie Abraham, a nie jego krewny, został powołany. Jego rodzice byli bałwochwalcami. On sam miał wiele synów i córek, ale tylko jeden
został wybrany: „W Izaaku będzie nazwane nasienie”.
Spośród dwóch synów Izaaka zostaje wybrany tylko jeden, „jak napisano”, pisze Paweł (Rzym. 9:7-13): „Jakóbam umiłował, alem Ezawa miał w nienawiści [miłowałem mniej]”. Bóg dokonał wyboru jeszcze przed
ich narodzeniem, „aby się ostało postanowienie Boże
według wybrania”. Pamiętajmy, że nie twierdzę, jakoby Bóg wybrał jednego do nieba, a drugiego wysłał do
piekła; nic podobnego! Jest to częsta pomyłka w zrozumieniu biblijnej – i bardzo pięknej, jeśli jest właściwie
pojmowana – doktryny wyboru.
Wraz ze śmiercią Jakuba ma miejsce kolejny krok
do przodu w Boskim planie – kształtuje się obrazowy,
czyli cielesny Izrael. Od tej pory Bóg nie jest już wśród
świata reprezentowany przez jednego człowieka, lecz
przez naród: wszystkich synów Jakuba i ich potomstwo.
Mamy więc teraz wybrany naród, czyli kościół i Bóg
zsyła nań szczególne błogosławieństwa. Inne narody,
choć liczniejsze – Egipt, Chaldea itd. – są pominięte,
pozostawione bez światła i znajomości, jakie stają się
udziałem Izraela. „Czemże tedy zacniejszy Żyd? (...)
Wielki z każdej miary. Albowiem to najpierwsza, iż im
zwierzone były wyroki [prawa i świadectwa] Boże.” Tak
pisze Paweł. Bóg mówi do Żydów: „Tylkom was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi”. Tylko ten
lud się liczył i tak się miały rzeczy aż do przyjścia Chrystusa, a nawet dłużej.
Podczas swej misji Pan mówił do nich i nie pozwalał
uczniom postępować inaczej, polecając im przy rozesłaniu: „Na drogę poganów nie zachodźcie i do miasta
Samarytańczyków nie wchodźcie.” Dlaczego, Panie?
„Nie jestem posłany, tylko do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego.” Cały Jego czas był poświęcony im
właśnie, aż do Jego śmierci, stanowiącej Jego pierwsze
wielkie dzieło dla świata, a zarazem

NAJWIĘKSZY DAR BOŻY
nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich, gdyż Jezus
Chrystus „z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”. Teraz, podczas Wieku Ewangelii, nadal ma miejsce swego rodzaju selekcja: niektóre części świata doznają łaski większego dostępu do Ewangelii (dawanej
darmo wszystkim słuchającym). Porównaj siebie i swoje
przywileje oraz poznanie z poganinem, który jeszcze
nie słyszał powołania. Kiedy to powołane grono (powołane, by stać się „synami Bożymi”, „dziedzicami
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wprawdzie Bożymi, a spółdziedzicami Chrystusowymi”) zostanie skompletowane, Boski plan zbawienia
ludzkości dopiero się będzie zaczynał. Dopiero wtedy
nasienie potrze głowę węża i będzie błogosławiło
wszystkie rodzaje ziemi. Nasieniem nie jest bowiem sam
Chrystus, czyli Głowa, lecz również Kościół, Jego Ciało, o czym pisze nam Paweł (Gal. 3:16,29): „Nasienie
(...) jest Chrystus; (...) A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy
dziedzicami”. Ta sama grupa ma potrzeć głowę węża
(Rzym. 16:20): „A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi
wasze w rychle”.

WIEK EWANGELII
Wiek Ewangelii przygotowuje czystą pannę (Kościół)
dla nadchodzącego Oblubieńca. Gdy jest gotowa, przychodzi Oblubieniec i ci, którzy są gotowi, zostają z Nim
złączeni. Wtóry Adam i wtóra Ewa staną się jednością,
a zarazem początkiem nowego stworzenia; wtedy zacznie się chwalebne dzieło podniesienia ogółu ludzkości. Popłynie rzeka żywej wody i rozpocznie się praca
Kościoła. W następnej epoce będzie nowe niebo i nowa
ziemia. Kościół nie będzie już zaręczoną panną, lecz
raczej Oblubienicą. WTEDY „Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! (...) A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto
chce, niech bierze wodę żywota darmo”.
Tak jak Adam, początek cielesnego rodu, składał się
z mężczyzny i towarzyszki wziętej z jego boku, jak napisano (1 Mojż. 5:2): „Mężczyznę i niewiastę stworzył
je; (...) i nazwał imię ich człowiek [ADAM]” – tak
i „wtóry Adam”, którego apostoł Paweł określił jako
„wzór” czyli typ, ma towarzyszkę pochodzącą z Jego
boku, i kiedy zostanie ona w pełni utworzona i udoskonalona, Oblubieniec przyjdzie i wstąpią w związek małżeński; staną się jednym, nowym stworzeniem Bożym
(patrz Efezj. 5:25,30,32), stwarzając „dwóch (...) w samym sobie [Żydów i pogan] w

„JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA”
(Efezj. 2:15). Ten nowy człowiek, jak się dowiedzieliśmy, ma być nasieniem, które potrze głowę węża, „nasieniem Abrahamowym”, w którym „będą ubłogosławione wszystkie narody ziemi”. Wiek Ewangelii, w którym zakończenie misji Kościoła było jeszcze odległe,
stanowił jedynie szkołę znoszenia trudności, aby zarówno członkowie Oblubienicy, jak i ich Głowa, byli w stanie pojąć ziemskie niemoce i mogli współczuć rodzajowi ludzkiemu, a w ciągu Wieku Tysiąclecia pomagać
mu, gdy „ziemia będzie napełniona znajomością Pańską”, rozpraszając ciemności grzechu i niewiedzy,
„uśmierzając wojny aż do kończyn ziemi”. Oto „czasy
naprawienia wszystkich rzeczy”, które, wedle słów Piotra, nastąpią wraz z przyjściem Chrystusa (Dzieje Ap.
3:17-19). Do tych właśnie dni „wszystko stworzenie
wespół wzdycha i wespół boleje”, „oczekuje objawienia synów Bożych” (Rzym. 8:22,19). Synowie ci nie są
obecnie objawieni. Wśród Chrystusowej trzody przebywa wiele „wilków w odzieniu owczym”. Wśród pszenicy jest sporo kąkolu; kiedy jednak podczas „żniwa”
(„końca wieku”) zostanie on oddzielony, wtedy spra-
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wiedliwi zajaśnieją jako słońce w królestwie swego Ojca
– zostaną objawieni – i wtedy wzdychającemu stworzeniu (ludzkości) „wznijdzie słońce sprawiedliwości,
a zdrowie będzie na skrzydłach jego”.
Pozostawmy jednak ten jasny i przyjemny obraz nadchodzącego dnia, o którym wraz z poetą moglibyśmy
powiedzieć:
„Pośpieszcie się, o, wieki chwały,
Nadejdź już, radosna chwilo
Chrystusowego objawienia.”
Popatrzmy teraz na ciemniejszą stronę zagadnienia.
Czy radując się z chwalebnych możliwości, jakie przyniesie ludziom Wiek Tysiąclecia, zadawaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie: Co z tymi, którzy umarli, zanim Boski plan osiągnął w ten sposób swą pełnię? Od czasu
stworzenia (sześć tysięcy lat temu) na świecie żyły około
sto czterdzieści trzy miliardy ludzi. W wielkim przybliżeniu można by w uzasadniony sposób określić, że mniej
niż jeden miliard z nich stanowią Święci Boży – Kościół – Oblubienica. Co stanie się ze stu czterdziestoma
dwoma miliardami tych, którzy nie umarli w Chrystusie? W jakim stanie się znajdują?
Ateizm odpowiada: Umarli na zawsze. Nie ma niczego po śmierci. Nigdy już nie ożyją.
Kalwinizm odpowiada: Nie zostali wybrani do tego,
by byli zbawieni. Bóg tak wcześniej zarządził, że przeznaczeni są na zginienie – na pójście do piekła – i tam
też się obecnie znajdują, wijąc się w agonii; pozostaną
tam na zawsze bez żadnej nadziei.
Arminianizm odpowiada: Wierzymy, że Bóg usprawiedliwia ich z powodu niewiedzy, oraz że jeśli postępowali najlepiej, jak mogli przy swoim stanie świadomości, to mają równie pewne miejsce w „Kościele pierworodnych”, jak sam Paweł.
Tej ostatniej myśli trzyma się ogromna większość
chrześcijan wszelkich denominacji, ze względu na odczucie, że żaden inny pogląd nie dałby się pogodzić ze
sprawiedliwością z Boskiej strony.
Pytamy jednak: Co na ten temat mówi Pismo Święte? Że niewiedza jest podstawą zbawienia? Nie: jedynym warunkiem przedstawionym w Biblii jest WIARA.
„Łaską jesteście zbawieni przez WIARĘ.” Usprawiedliwienie przez wiarę jest podstawą całej idei chrześcijaństwa. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy słuchacze pytali Piotra, w jaki sposób mogą osiągnąć zbawienie, odpowiedział im: „Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was
w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów,
a weźmiecie dar Ducha Świętego”.
W Dziejach Ap. 4:12 powiada dalej: „Nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które
byśmy mogli być zbawieni” oprócz imienia Jezus.
Paweł argumentuje, że człowiek musi usłyszeć Ewangelię, zanim może uwierzyć: „Jako uwierzą w tego,
o którym nie słyszeli?” To właśnie – Boski plan – że
ludzie będą zbawieni na podstawie wiary, stało się wedle słów Pawła kamieniem obrażenia dla Żydów (bo
spodziewali się zbawienia przez zachowanie Zakonu),
a dla Greków (pełnych światowej mądrości) – głupstwem. Niemniej jednak „upodobało się Bogu przez
głupie kazanie [wedle ludzkiego osądu] zbawić
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Chcę wam w sposób biblijny przybliżyć myśl, że ci,
którzy nie usłyszeli, nie mogli uwierzyć; a nie wierząc,
nie mogliby stać się częścią Oblubienicy Chrystusowej.
Powiecie mi jednak: W pierwszych dwóch rozdziałach
Listu do Rzymian Paweł uczy: „Ci, zakonu nie mając,
sami sobie są zakonem” i ten zakon, który dyktuje im
sumienie, wystarcza do ich usprawiedliwienia. Odpowiadam, że tak nie jest – zrozumieliście słowa Pawła
inaczej, niż by chciał. Paweł wszędzie argumentuje, że
wobec Boga cały świat jest winny. „I owszemem grzechu nie poznał, tylko przez zakon”; „przez zakon jest
poznanie grzechu.” Zakon dany Żydowi objawił jego
słabość i miał na celu pokazanie mu, że nie jest w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. „Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało
przed oblicznością jego [Boga]”. Zakon w ten sposób
potępiał Żydów i podobnie, jak mówi Paweł, rzecz się
ma z poganami. Choć nie znają zakonu, mają wystarczającą ilość światła w swoim sumieniu, żeby byli potępieni. „Aby wszelkie usta były zatulone i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu” (Rzym. 3:19), aby
wieczne życie było uważane za „dar z łaski Bożej (...)
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” dla wszystkich
wierzących.
Odpowiadacie, niezgodnie z Biblią: Wierzymy i jesteśmy przekonani, że Bóg nie potępi świata za niewiedzę. Zastanówmy się nad tym: Czy rzeczywiście robicie to, co głosicie? Dlaczego pomagacie wysyłać misjonarzy do pogan kosztem tysięcy istnień ludzkich
i wielkich sum pieniędzy? Jeśli wszyscy oni będą zbawieni – albo nawet tylko połowa z nich – przez niewiedzę, to robicie im krzywdę, wysyłając kaznodzieję, by
opowiedział im o Chrystusie; wiemy bowiem, że tylko
jedna osoba na tysiąc uwierzy misjonarzowi. Gdyby
wasz pogląd był prawdziwy, to o wiele lepiej byłoby
nigdy żadnych misjonarzy nie wysyłać. Wtedy prawie
wszyscy byliby zbawieni; teraz – na skutek poznania –
niemal wszyscy są straceni. W ten sam sposób moglibyśmy wnioskować, że gdyby Bóg pozostawił wszystkich w niewiedzy, to wszyscy zostaliby zbawieni. Wtedy Ewangelia nie powinna być nazywana dobrą nowiną, lecz raczej złą nowiną.
Nie, moi braterstwo: naprawdę wierzycie, że „nie
masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które byśmy mogli być zbawieni”. Wasze czyny
mówią najgłośniej – i mają rację.
Spójrzmy teraz na te sprawy tak, jak o nich mówi sam
Bóg i Jemu pozostawmy objaśnienie Jego charakteru.

CO STAŁO SIĘ ZE 142 MILIARDAMI?
Po pierwsze odpowiadamy, że możecie mieć pewność, iż nie są obecnie w piekle i nie cierpią; Pismo
uczy bowiem nie tylko, że zupełna i całkowita nagroda
jest dana Kościołowi dopiero z przyjściem Chrystusa,
kiedy „odda każdemu według uczynków jego”, lecz również, że niesprawiedliwi otrzymają wtedy zapłatę. Jakikolwiek byłby ich obecny stan, nie może to być ich zupełna nagroda, gdyż Piotr powiada: „Umie Pan (...) niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować” i tak
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właśnie uczyni. Niemniej jednak myśl o tym, że tak wiele
naszych współbliźnich w jakimkolwiek czasie ginie bez
otrzymania poznania niezbędnego do zbawienia, jest
straszna dla każdego, w kim tli się choćby iskierka miłości czy współczucia. Co więcej, istnieje sporo wersetów, które trudno byłoby z tym wszystkim pogodzić.
Pomyślmy, jak w świetle Jego działania moglibyśmy
zrozumieć słowa „Bóg jest miłością” i „albowiem tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
Ach, Panie, biednej i słabej ludzkości wydaje się, że
jeśli tak umiłowałeś świat, to mogłeś zaplanować nie
tylko zbawienie wierzących, lecz również możliwość
usłyszenia dla każdego człowieka.
W innym miejscu czytamy: „Tenci był tą prawdziwą
światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat”. Panie, nasz rozsądek zdaje się mówić, że tak nie jest. Nie widzimy oświecenia przez Jezusa więcej, niż kilku miliardów ludzi. Dowodów takiego oświecenia nie widać wśród Hotentotów, ani też
wśród Sodomitów i milionów innych.
Jeszcze inny werset powiada, że Jezus Chrystus „z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”. Pytamy,
Panie, jak? Jeśli skosztował śmierci za sto czterdzieści
trzy miliardy, a z różnych powodów będzie ona skuteczna tylko dla jednego miliarda, to czy ta śmierć nie
była w pewnym sensie porażką?
I dalsze słowa: „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi”. Byłaby to radosna nowina jedynie dla Maluczkiego Stadka, a nie dla wszystkiego ludu.
Kolejny werset: „Jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
który dał samego siebie na okup za wszystkich”. Dlaczego więc wszyscy nie mieliby w jakiś sposób skorzystać ze śmierci Chrystusa?
Jakże niejasne i niekonsekwentne wydają się te słowa, kiedy przypomnimy sobie, że Kościół Wieku Ewangelii to Maluczkie Stadko. Jakże pragnęlibyśmy, by
Bogu upodobało się otworzyć nasze oczy, abyśmy mogli zrozumieć Pisma, bo jesteśmy pewni, że gdybyśmy
je pojęli, to wszystkie stałyby się jasne i donośnym głosem potwierdziłyby, że „Bóg jest miłością”. Ach, gdybyśmy tylko mieli klucz! Czy go chcecie? Czy na pewno? Kryje się on w ostatnim zacytowanym tekście: „Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby
o tym świadczono we właściwym czasie”. We właściwym czasie. Ach, teraz rozumiemy! Bóg przeznaczył
właściwy czas na wszystko. Mógł świadczyć o tym stu
czterdziestu dwóm miliardom za ich życia. Wtedy byłby to ich właściwy czas; tak jednak nie było, więc ich
właściwy czas musi jeszcze należeć do przyszłości.
Wiemy, że obecnie jest nasz właściwy czas, bo otrzymujemy właśnie to świadectwo. Chrystus stał się za was
okupem, zanim się jeszcze narodziliście, ale właściwy
czas powiedzenia wam o tym nadszedł dopiero wiele
lat później. Podobnie jest i z Hotentotami: Chrystus był
ich okupem w tym samym czasie, co i waszym, ale oni
jeszcze o tym nie usłyszeli i być może w obecnym ży-
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ciu nie usłyszą, lecz w Boskim właściwym czasie na
pewno będzie to miało miejsce.
Ktoś mógłby jednak zapytać: Czyż śmierć nie kończy
próby? Odpowiadamy, że nie ma wersetu, który by tak
mówił, i wszystkie powyższe wiersze, jak i wiele innych,
stałyby się bez znaczenia, albo jeszcze gorzej, gdyby
ŚMIERĆ BYŁA KOŃCEM WSZYSTKIEGO

dla mas ludzkości, które nie otrzymały poznania. Jedyny werset cytowany na poparcie tego szeroko akceptowanego poglądu stwierdza: „Na któremkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam zostanie”. Jeśli te słowa mają
jakikolwiek związek z człowiekiem i jego przyszłością,
to oznaczają po prostu, że człowiek pozostaje do swego
wskrzeszenia w takim stanie i z taką wiedzą bądź niewiedzą, z jaką umarł.
Czy jednak poznanie może kiedykolwiek dotrzeć do
tych miliardów ludzi w grobach, kiedy są martwi? Nie;
Bóg przygotował dla nich wszystkich zmartwychwstanie. „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak
i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.” Tak jak śmierć
przyszła przez pierwszego Adama, tak życie przychodzi przez wtórego Adama. Wszystko, co ludzkość utraciła w pierwszym, ma być przywrócone w drugim. Dlatego wiek następujący po drugim przyjściu Chrystusa
nazywany jest „czasem naprawienia wszystkich rzeczy”.
Życie to jedna z utraconych rzeczy i ma być też jedną
z tych, które zostaną przywrócone. Zwróćcie uwagę! Nie
mówię, że dane im jest życie wieczne. Nie; Adam nigdy nie miał wiecznego życia, które mógłby stracić;
gdyby je posiadał, niemożliwa byłaby jego śmierć. Miał
życie śmiertelne, takie też utracił i takie samo przywraca wtóry Adam. Jest to swego rodzaju zbawienie, jakiego Chrystus dokonuje dla wszystkich; jednakowoż
wieczne zbawienie, jakiego dostępują wierzący, jest
zupełnie inne. To pozwala nam zacytować kolejny tekst,
stosowany często jedynie przez uniwersalistów, i chociaż nie jesteśmy uniwersalistami, rościmy sobie prawo do korzystania z całego Pisma Świętego. Mówi on:
„Nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych”. Wszyscy
ludzie są zbawieni czy też uratowani od straty, jaką ponieśli poprzez Adama, co oznacza, że wszystkie te utracone rzeczy, w tym śmiertelne życie, będą im przywrócone. Bóg jest również szczególnym Zbawicielem wierzących, jako że wierzący, którzy obecnie stanowią Ciało
Chrystusowe, są szczęśliwymi odbiorcami „daru z łaski Bożej, żywota wiecznego”. Podczas gdy świat zostanie wzbudzony w swych cielesnych ciałach, członkowie Kościoła otrzymają ciała duchowe – „umierać
więcej nie będą mogli, bo będą równi Aniołom.”
Widzimy teraz, że „świadectwo we właściwym czasie” wyjaśnia wszystkie te kłopotliwe teksty. We właściwym czasie będzie to dobra nowina o „radości wielkiej wszystkiemu ludowi”. We właściwym czasie „prawdziwa światłość oświeci każdego człowieka przychodzącego na świat” i w żaden inny sposób nie da się tych
wersetów zastosować bez przekręcania. Uważamy, że
oznaczają dokładnie to, co jest w nich zapisane. Paweł
z naciskiem przedstawia swą linię rozumowania w Li-
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ście do Rzymian 5:18,19. Mówi on, że tak jak wszyscy
ludzie zostali skazani na śmierć i ucierpieli od niej na
skutek przestępstwa Adama, podobnie i Chrystusowa
sprawiedliwość wszystkich usprawiedliwia do ponownego życia. Wszyscy utracili życie – nie ze swojej woli
ani z wyboru – w pierwszym Adamie; wszyscy otrzymają życie z rąk drugiego Adama, tak samo bez swojej
woli ani dokonywania wyboru.
Gdy zostaną w ten sposób przywróceni do życia
i kiedy zostanie im ogłoszona miłość Boża, zacznie się
ich próba,

ICH PIERWSZA SZANSA,
jako że nie głosimy, iż ktokolwiek otrzyma drugą
szansę.
Piotr mówi nam jednak, że „czas naprawienia wszystkich rzeczy (...) przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków”. Rzeczywiście, tak jest.
Ezechiel pisze o dolinie suchych kości, że to „wszystek
dom Izraelski”. Bóg mówi do nich: „Oto Ja otworzę groby wasze, (...) i przywiodę was do ziemi Izraelskiej”.
Jest to zgodne ze słowami św. Pawła (Rzym. 11:25,26):
„Zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie
weszła zupełność pogan [Kościół Wieku Ewangelii, wybrana grupa pochodząca z pogan]. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony”, czyli przywrócony ze stanu odrzucenia. „Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który
przejrzał.” Żydzi zostali odcięci od Jego łaski na czas
wyboru Oblubienicy Chrystusowej, ale kiedy to dzieło
się zakończy, powrócą do łaski (wersety 28 do 33). Proroctwa pełne są wypowiedzi o tym, jak Bóg „wszczepi
ich, a nie wykorzeni”. Nie odnosi się to do dokonanych
już przywróceń z niewoli w Babilonie, Syrii itd., gdyż
Bóg powiada: „Za onych dni nie będą więcej mówić:
Ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpły;
owszem, raczej rzeką: każdy dla nieprawości swojej
umrze; każdego człowieka, któryby jadł grona cierpkie,
ścierpną zęby jego”. Teraz tak się nie dzieje. Nie umierasz za swój własny grzech, lecz Adamowy – „jako
w Adamie wszyscy umierają”. On zjadł kwaśne grona,
potem jedli je nasi praojcowie, przenosząc na nas dalsze choroby i niedole. Dzień, w którym „każdy dla nieprawości swojej umrze” to dzień Tysiąclecia, czyli restytucji. Kiedy jednak ludzie zostaną przywróceni do
tego samego stanu, co Adam, to czy nie będą skłonni
do grzechu i upadku tak, jak on? Nie; będą skłonni, ale
nie aż tak skłonni; nauczyli się bowiem w swoim czasie
zamierzonej przez Boga lekcji, a mianowicie tego, że
„grzech (...) okazał ogrom swojej grzeszności”. Będą gotowi docenić dobro i odłączyć się od zła, a Kościół Wieku Ewangelii będzie wtedy „królami [władcami] i kapłanami [nauczycielami]” tego nowego wieku, bo „nie Aniołom poddał świat [wiek] przyszły, o którym mówimy”.
Wtedy przez wtórego Adama i jego pomocnicę będą
mogli zostać spłodzeni na ich duchowe podobieństwo.
Czy jednak mamy pewność, że Bóg zamierzył te błogosławieństwa dla kogokolwiek poza „ludem, który
przejrzał” – poza Żydami? Tak. Wymienia On inne narody z nazwy i mówi o ich restytucji. Pozwólcie, że przytoczę bardzo przekonywujący obraz.
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SODOMICI
Jeśli doszukamy się wzmianki o ich restytucji, z pewnością was to przekona. Dlaczego jednak nie mieliby
oni otrzymać możliwości uzyskania wiecznego życia
takiego jak ty, czy jak Żydzi? Nie byli grzesznikami
w ścisłym znaczeniu, gdyż nie posiadali Zakonu ani też
dużej znajomości. To prawda, że nie byli sprawiedliwi,
ale wy też nie byliście, kiedy Bóg dał wam waszą sposobność. Słowa samego Chrystusa uczą nas, że w Jego
oczach nie byli oni tak winni jak Żydzi, którym dano
większe poznanie: „A ty Kapernaum! (...) gdyby się były
w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego”. Tak więc Chrystus sam powiada, że Sodomici nie mieli pełni sposobności. Pan przypomniał, że Bóg spowodował „jako
deszcz ogień z siarką z nieba, i wytracił wszystkie”. Jeśli jest więc mowa o ich przywróceniu, to konieczne
będzie też ich wskrzeszenie.
Popatrzmy na proroctwo z Księgi Ezechiela 16:48
(do końca rozdziału). Przeczytajcie je uważnie. Bóg
mówi tu o Izraelu i porównuje go z sąsiednią Samarią, a także z Sodomitami, o których powiada: „Przetożem je zniósł, jako mi się zdało”. Dlaczego Bogu
zdało się zniszczyć tych ludzi bez dania im szansy na
wieczne życie przez poznanie „jedynego imienia”?
Ponieważ nie był to ich „właściwy czas”. Poznają
prawdę, kiedy zostaną przywróceni. Wybawi ich najpierw z niewoli śmierci, a potem zleje na nich poznanie, jak napisano: „[Bóg] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli”.
Gdy dana będzie im ta znajomość, nie wcześniej,
znajdą się na próbie dającej możliwość wiecznego
życia. Jedynie taki sposób myślenia i żaden inny pozwala zrozumieć działanie Bożej miłości wobec
Amalekitów i innych narodów, na których śmierć nie
tylko dozwolił, ale wręcz nakazał Izraelitom ich wyciąć: „Pobij Amaleka, (...) nie folguj mu, ale wybij
od męża aż do niewiasty, od małego aż do ssącego”.
Jakże często bolało mnie serce – a zapewne was również – kiedy staraliśmy się pogodzić to pozorne okrucieństwo ze strony Boga z nauką nowej dyspensacji:
„Bóg jest miłością”; „miłuj swoich nieprzyjaciół” itd.
Widzimy teraz, że cały Wiek Żydowski był obrazem
wieku wyższego, Wieku Ewangelii; zwycięstwa i podboje Izraelitów obrazują jedynie walkę chrześcijanina z grzechem itd. Amalekici, Sodomici i inni zostali wykorzystani jako ilustracje czy też przykłady „dla
naszego strofowania”; ludzie ci mogli równie dobrze
umrzeć na skutek chorób i plag, i nie miało to dla
nich zbyt wielkiego znaczenia, jako że uczyli się jedynie poznania zła, aby w chwili próby, „we właściwym czasie”, mogli nauczyć się dobra i odróżniając
je od zła, wybrać życie.
Czytajmy jednak dalej nasze proroctwo. Po porównaniu Izraela do Sodomy i Samarii i stwierdzeniu, że
jest on gorszy, werset 53 mówi: „Przywrócęli zaż więźniów ich [z niewoli śmierci, której wszyscy podlegają;
Chrystus przyszedł, by uwolnić więźniów i otworzyć
więzienne drzwi grobu], to jest, więźniów Sodomy i córek jej, i więźniów Samaryji i córek jej; tedyć też przy-
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wiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich
[będą wzbudzeni w tym samym czasie]”. Werset 55
określa to jako „powrót do

PIERWSZEGO STANU SWEGO”
– czyli jako restytucję. Niektórzy jednak, nie umiejąc
sobie wyobrazić, że Bóg rzeczywiście mógłby być aż
tak dobry i sprawiedliwy, sugerują, że przemawia On
do Izraelitów ironicznie: że równie dobrze jak ich, mógłby przywrócić Sodomitów, ale tak naprawdę nie ma takiego zamiaru. Przekonajmy się zatem; przeczytajmy
wersety 61-62: „Wspomnę na przymierze moje z tobą.
(...) A tak utwierdzę przymierze moje z tobą”. „Tak”,
potwierdza Paweł, „toć będzie przymierze moje z nimi,
(...) są miłymi dla ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje” (Rzym. 11:27-29). Werset 63
kończy to rozumowanie, wykazując, że obiecana restytucja nie opiera się na zasługach Żydów, Samarytan czy
mieszkańców Sodomy: „Abyś wspomniała, i zawstydziła się, i nie mogła więcej otworzyć ust dla wstydu swego, gdy cię oczyszczę od wszystkiego, coś czyniła, mówi
panujący Pan”. Gdy Bóg w ten sposób „podpisuje” swoje imię pod wypowiedzią, to muszę w nią wierzyć:
„Mówi panujący Pan”. Nic dziwnego, że będą zawstydzeni, gdy okaże „w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej” (Efezj. 2:7); wiele spośród
Bożych dzieci zawstydzi się i zadziwi, kiedy zobaczą,
jak bardzo Bóg umiłował ŚWIAT. Będą gotowi, by wraz
z bratem Pawłem zawołać: „O głębokości bogactwa
i mądrości, i znajomości Bożej! Jako są niewybadane
sądy jego i niedoścignione drogi jego!”
Niektórzy zapytają jednak: Dlaczego nie zostało to
dostrzeżone już dawno? Odpowiadamy, że Bóg daje
swojemu ludowi światło i zrozumienie dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Świat pozostawał w niemal zupełnej
niewiedzy co do Boskiego planu aż do Wieku Ewangelii, kiedy to przyszedł Chrystus, przez Ewangelię wywodząc NA JAŚNIĘ życie i nieśmiertelność. Do tego
czasu Żydzi sądzili, że wszystkie obietnice Boże były
skierowane tylko do nich i dla nich przeznaczone, ale
we właściwym czasie Bóg okazał również łaskę poganom. Chrześcijanie generalnie przypuszczali, że Boskie
błogosławieństwa są dla Kościoła, ale my zaczynamy
dostrzegać, że Bóg wznosi się ponad wszystkie nasze
obawy i że chociaż dał nam „wielkie i kosztowne obietnice”, to jednak zachował niektóre i dla świata.
„Ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która
im dalej, tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego”;
fakt, że teraz lśni tak jasno, że jesteśmy w stanie zobaczyć więcej piękna i harmonii Bożego Słowa, stanowi
mocny dowód na to, że żyjemy już w czasie świtania
tego chwalebnego tysiącletniego dnia, kiedy „poznamy,
jako i my poznani jesteśmy”.
Obiecaliśmy jednak, że zharmonizujemy ze sobą kościelne doktryny, które ogólnie uważane są za przeciwne, a mianowicie KALWINIZM (wybór) z ARMINIANIZMEM (wolna łaska). Być może sami już widzicie, jak się ze sobą zgadzają, jeśli uznamy po prostu kolejność epok oraz zastosujemy każdy z wersetów do należnego mu czasu i miejsca. Pozwólcie zatem, że wskażę na:
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BRAK KONSEKWENCJI

W KALWINIŹMIE I ARMINIANIŹMIE,

jeśli je od siebie oddzielimy. Czyniąc to, nie chcę wypowiadać się na temat zwolenników tych doktryn; pragnę jedynie zwrócić uwagę na pewne ich aspekty, które nawet zagorzali ich wyznawcy muszą uznać za słabe strony.
Po pierwsze – kalwinizm uważa, że Bóg jest wszechwiedzący: znał koniec na początku, a ponieważ wszystkie Jego zamierzenia muszą się spełnić, to nie mógł
zaplanować zbawienia nikogo oprócz nielicznych –
prawdziwego Kościoła, Maluczkiego Stadka. Wybrał
jego członków i przeznaczył ich na wieczne zbawienie;
wszyscy inni zostali podobnie przeznaczeni i wybrani
do pójścia do piekła, bo „znajomeć są Bogu od wieku
wszystkie sprawy jego”.
Ma to swoje dobre cechy. Pokazuje – całkiem prawidłowo – Boską wszechwiedzę. Byłby to nasz ideał
WIELKIEGO Boga, gdyby nie to, że brak tu trzech podstawowych cech wielkości, a mianowicie MIŁOSIERDZIA, MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI; żadna z tych
cech nie przejawia się bowiem we wprowadzeniu na
świat stu czterdziestu dwóch miliardów istnień przeklętych zanim nawet się narodziły i oszukanych zapewnieniami o miłości. Nie; „Bóg jest miłością”; „Bóg jest
sprawiedliwy”; „Bóg jest miłosierny”.
Po drugie – arminianizm twierdzi: tak, „Bóg jest miłością” i wprowadzając ludzkość na świat, nie chciał
jej uczynić krzywdy, lecz wyświadczyć samo dobro.
Szatanowi udało się jednak skusić Adama i w ten sposób „grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć”;
od tej pory Bóg czyni wszystko, co w Jego mocy, aby
wybawić człowieka od jego nieprzyjaciela, nawet oddając własnego Syna, i chociaż teraz, sześć tysięcy lat
później, Ewangelia dotarła jedynie do niewielkiej części tych stworzeń, to jednak mamy nadzieję i ufamy, że
w ciągu kolejnych sześciu tysięcy lat, poprzez energię
i liberalność Kościoła Bóg do tego stopnia uleczy zło
wprowadzone przez Szatana, że wszyscy będą przynajmniej mogli poznać Jego miłość, a znajomość Boga
będzie współistniała ze znajomością zła.
Godnym pochwały elementem tego poglądu jest to,
że przyznaje on, iż „Bóg jest miłością”. Niemniej jednak, choć jest On pełen miłościwych i dobroczynnych
planów dla swojego stworzenia, to brak Mu umiejętności oraz zdolności przewidywania koniecznych do wykonania tych zamiarów.
Podczas gdy Bóg zajęty był organizowaniem i planowaniem dobra dla swych nowo stworzonych dzieci,
wślizgnął się Szatan i jednym posunięciem zburzył
wszystkie Boskie plany; w jednej chwili wprowadził
między ludzi grzech i zło do tego stopnia, że nawet korzystając z całej swojej mocy, Bóg potrzebuje dwunastu tysięcy lat na przywrócenie sprawiedliwości do takiego stopnia, by człowiek miał możliwość wybrania
dobra w takim samym stopniu jak zła; sto czterdzieści
dwa miliardy ludzi w minionych sześciu tysiącach lat,
jak również wiele dalszych istnień w przyszłości, zostały na wieki stracone pomimo Boskiej miłości wobec
nich, gdyż Szatan zburzył Jego plany w sposób, które-
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go Bóg nie przewidział. W ten sposób Szatan, pomimo
działania Bożego, posyła stu ludzi do piekła na jednego
człowieka, którego Bóg posyła do chwały. Taki pogląd
musi znakomicie podbudowywać uznanie ludzi dla Szatana, pomniejszając zarazem szacunek dla Tego, który
„rzekł, i stało się; on rozkazał, a stanęło”.
Jakże odświeżające jest dla nas odwrócenie się od
tych częściowych prawd, rozważanych osobno, i

DOSTRZEŻENIE ZGODNOŚCI
oraz piękna, jakie płyną z ich połączenia. Podczas teraźniejszego i przeszłych wieków Bóg, przez głoszenie swego Słowa, wybiera, czyli gromadzi Kościół
Wieku Ewangelii. W swojej mądrości dozwolił na to,
by zło weszło na świat, by mógł rozwinąć swój Kościół, który, w ten sposób „uczyniony doskonałym
przez cierpienie”, przygotowywany jest do chwalebnego dzieła w przyszłości; zaś masy ludzkie, choć obecnie nie znajdują się na próbie, to jednak zdobywają
wiedzę i doświadczenie przez kontakt z grzechem, co,
jak On przewidział, przyniesie im korzyść; co więcej,
Bóg w związku z tym skorzystał w swoim planie z okazji, by okazać nam swą wielką miłość, sprawiając, by
śmierć Chrystusa była konieczna do podniesienia nas
z grzechu; dał Go za darmo, by stał się „ubłaganiem
za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata”. Na przyszłą dyspensację
zaplanował zaś „nowe niebiosa i nową ziemię” (Obj.
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21:9-10; 22:17), kiedy to „Duch i oblubienica mówią:
Przyjdź! (…) A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce,
niech bierze wodę żywota darmo”. Pokaże nam on
„wolną łaskę” w najpełniejszej mierze.
Czyż nie tego właśnie uczy Słowo Boże? Człowiekowi nigdy nie przyszedłby do głowy tak chwalebny
plan zbawienia. Prawdziwe są słowa Boga: „Boć zaiste
myśli moje nie są jako myśli wasze ani drogi wasze jako
drogi moje”. Kiedy od tej pory będziemy się do Niego
zwracać „Ojcze nasz”, niech to przywiedzie nam na
pamięć, że Jego miłość i współczucie daleko przewyższają litość naszych ziemskich rodziców; zaś studiując
coraz głębiej Jego słowo i starając się wzrastać w łasce, znajomości i miłości Bożej, pamiętajmy zawsze,
że:
„ślepa niewiara z pewnością pobłądzi
i na próżno będzie oglądała Jego dzieło;
Bóg sam siebie tłumaczy
i sam wszystko uczyni jasnym”.
Widząc, jak wielka część wspaniałego planu Bożego
spełni się wraz z przyjściem Chrystusa i dowiedziawszy się – mamy nadzieję – dlaczego Chrystus powraca,
czyż moglibyśmy nie umiłować Jego przyjścia? W następnej części będziemy się starali przestudiować, co
Biblia mówi na temat sposobu przyjścia Chrystusa.
Zion’s Watch Tower, lipiec 1879, R-4

KOLEJNE POTWIERDZENIE NASZEJ CHRONOLOGII (fragment)
Diagram 3. zakłada, że w Boskim Planie zarówno dzień
Adama (1 Mojż. 2:17), jak i „dzień Chrystusowy” trwają po tysiąc lat, tak jak stwierdza to Apostoł: „Jeden
dzień u Pana jest jako tysiąc lat” [2 Piotra 3:8]. Zupełny
upadek Adama aż do śmierci dokonał się na 70 lat przed
zakończeniem jego „dnia”. Przypuszczalnie więc i Chrystus dokona dzieła zupełnego podźwignięcia Adama i jego potomstwa (czyli wszystkich tych spośród nich, którzy będą gotowi okazywać posłuszeństwo wobec koniecznych warunków sprawiedliwości) przed zakończeniem tysiącletniego dnia.
Na diagramie tym Tysiąclecie zaczyna się wraz z zakończeniem „czasów pogan”, w październiku 1914 r.,

zaś okres oddzielający długości 5040 lat dzieli się równo na dwa razy po „siedem czasów” i co więcej, punkt
zwrotny tego podziału przypada na 606 r. p.n.e., zakończenie zaś na 1914. r. n.e. Czyż nie wygląda to tak, jakby to Pan tak urządził te sprawy, a teraz zwrócił na nie
naszą uwagę, abyśmy w stosownym czasie podzielili
się wiedzą na ten temat z domownikami wiary ku ich
pociesze i zachęcie? Z pewnością tak może to być rozumiane. Warto też zauważyć, że wszystkie te obliczenia uwzględniają okres 2 lat bezgrzesznego stanu w Edenie. Wszystko zaczyna się od upadku, który jest oddzielony od tamtych warunków. Por. Wykłady Pisma Świętego, Tom II, rozdz. 4. (Kontynuacja na str. 95)
Zion’s Watch Tower, 15 listopada 1904, R-3460
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Europejska podróż brata Russella
HAMBURG, B ERLIN, DREZNO, BARMEN
Do Hanoweru dojechaliśmy pociągiem, gdzie o 11:30
powitał nas brat Koetitz, przedstawiciel Stowarzyszenia na Niemcy. Towarzyszyło mu około ośmiu miejscowych przyjaciół oraz dwie osoby z innych miejscowości. Spędziliśmy z nimi bardzo przyjemną i pożyteczną
godzinę. Następnie pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy
w dalszą podróż do Berlina, w trakcie której brat Koetitz towarzyszył nam jako tłumacz.
W Berlinie czekało na nasze przybycie trzech miłych braci, którzy powitali nas i towarzyszyli nam do
domu jednego z nich, gdzie czekało na nas już zgromadzenie składające się z około 50 osób. Nasz fotel oraz
stolik przystrojone były zielonymi gałązkami i niezapominajkami, a z tyłu umieszczono napis: „Będę błogosławił błogosławiącym tobie” – 1 Mojż. 12:3.
To zachwycające zebranie trwało około dwóch godzin i poświęcone było rozważaniu przymierzy, po czym
mieliśmy zebranie pytań, któremu towarzyszyło wielkie zainteresowanie wszystkich uczestników.
Wieczorne spotkanie miało charakter publiczny,
a bracia, choć nieliczni, dołożyli tak wielkich starań przy
jego rozpropagowaniu, że blisko 150 osób musiało stać
przez dwie godziny. Wszyscy jednak bardzo uważnie
słuchali, a wydaje nam się, że na niektórych Prawda
wywarła wielkie wrażenie.
Po dobrym nocnym odpoczynku udaliśmy się we
wtorkowy poranek pociągiem do Drezna, gdzie dotarliśmy około południa. Czterech braci oczekiwało na nas
na dworcu, by towarzyszyć nam w drodze do sali restauracyjnej, gdzie zgromadzeni w liczbie około stu osób
powitali nas pieśnią i pozdrowieniami, które odwzajemniliśmy pozdrowieniami własnymi, jak i tymi, które
zostały przez nas przesłane. Następnie wygłoszony został wykład na temat przymierzy. Po wykładzie mieliśmy zebranie pytań, następnie podano herbatę, po czym
w nieco większej sali odbyło się zgromadzenie dla publiczności, w trakcie którego zwróciliśmy uwagę na temat „Teraźniejszość i przyszłość w świetle Biblii”. Pomimo bardzo słotnego wieczoru i przepełnionej sali
(około 600 uczestników) wysłuchano nas z wielką uwagą. Zostaliśmy bardzo serdecznie podjęci przez brata
i siostrę Wentzel i tak wypoczęci mogliśmy następnego
poranka wyruszyć w całodzienną podróż do Barmen
[obecnie Wuppertal – przyp. tłum], gdzie przybyliśmy
dokładnie na czas wieczornego spotkania o 20:30. Przyjaciele z Barmen w wielkiej liczbie powitali nas na
dworcu i towarzyszyli nam w drodze na to publiczne
zgromadzenie. Przybyło około 800 osób, z których wiele
stało. Zainteresowanie przejawiane przez śpiew miało
ożywiony i duchowy charakter. Wydawało się, że wszyscy śpiewają i to z całego serca, tak że aż drżało całe
audytorium. Jeśli można coś wnioskować na podstawie
skoncentrowanej uwagi i błyszczących oczu, to wielu
ze słuchaczy było zainteresowanych i zapewne odezwą
się do nas.

W piątkowe przedpołudnie odwiedziliśmy nową siedzibę Stowarzyszenia, napisaliśmy kilka listów i porozmawialiśmy z bratem Koetitzem oraz jego rodziną. Popołudnie było przeznaczone na zebranie pytań. Było ono
bardzo interesujące. Wśród ciekawych pytań było także i to, w jaki sposób należy odnosić się i jak traktować
oponentów Ślubu Panu oraz ofiary za grzech. Nasze odpowiedzi zostały zanotowane przez brata stenografa i zostaną później opublikowane na łamach naszego czasopisma. Wieczorem rozważaliśmy zagadnienie przymierzy. Na zakończenie około 180 przyjaciół śpiewało dla
nas „Zostań z Bogiem”, po czym pomachaliśmy sobie
na pożegnanie chusteczkami i o 22:50 odjechaliśmy do
Londynu.
Na peronie kolejowym około 60 przyjaciół żegnało
nas uściskami dłoni, pieśniami, oraz machaniem chusteczkami. Z pewnością znaleźliśmy bardzo ciepłe miejsce w sercach naszych niemieckich przyjaciół i w odpowiedzi na ich zaproszenia obiecaliśmy uczynić co
tylko w naszej mocy, by jak najszybciej odwiedzić ich
ponownie.

KONWENCJA W L ONDYNIE
Noc i dzień spędzone na statku i w pociągu pozwoliły nam dotrzeć do Londynu 29 maja o godz. 17:00. Około 200 przyjaciół, na czele z bratem Hemery, który jest
przedstawicielem Brytyjskiego Stowarzyszenia, powitało nas na stacji kolejowej śpiewając „Połączmy serca
wraz” i powiewając chusteczkami na powitanie. Odwzajemniliśmy ich pozdrowienie i nieco później, już w trakcie zgromadzenia, mieliśmy okazję wyrazić naszą
wdzięczność z powodu przywileju bycia razem z nimi.
Przekazaliśmy także pozdrowienia, które przywieźliśmy
od braterstwa ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii,
Szwecji, Danii i Niemiec. Zwróciliśmy uwagę na jedność ducha i radość w Panu wśród tych wszystkich, którzy kroczą w świetle Teraźniejszej Prawdy.
Konwencja rozpoczęła się już wcześniej. Odbyło się
wspaniałe zebranie świadectw, a brat Bundy wygłosił
po południu interesujący wykład. Brat Hemery bardzo
przyjemnie przemawiał wieczorem i mieliśmy wspaniałe
warunki, by potem nieco wypocząć i przygotować się
do niedzielnej usługi. To właśnie w czasie tego przemówienia brat Hemery ogłosił publicznie, że od początku, gdy tylko ogłoszony został Ślub, przyjął go on dla
siebie, ale dopiero teraz przyjął go wreszcie w formalny sposób przed Panem w jego pełnym znaczeniu.
Oświadczył, że odczuł już błogosławieństwo wynikające ze ściślejszego przywiązania jego ofiary do ołtarza.
Również wielu innych donosiło nam, że przyjęli Ślub,
lecz nie zawiadamiali nas o tym pisemnie. Prosiliśmy
ich, by jednak wysłali nam kartkę pocztową z tą informacją, ponieważ chcielibyśmy skompletować jak najpełniejszą listę.
W niedzielę odbyły się trzy nabożeństwa. Poranna
godzina uwielbiania, modlitwy i świadectw stwarzała
wspaniałą możliwość dla naszych miłych przyjaciół, by
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oświadczyć Panu i sobie wzajemnie, jak bardzo cenią
oni Teraźniejszą Prawdę, a także jak bardzo są zdecydowani, by czynić dalsze postępy w służbie Królowi,
Jego poselstwu i Jego braciom.
W niedzielnym południowym nabożeństwie uczestniczyło około 800-900 osób, którzy okazywali wielką
uwagę w czasie naszego dwugodzinnego wykładu na
temat przymierzy. Usługa wieczorna skierowana była
do publiczności. Sala była przepełniona, gdyż przybyło
około 1200 osób. Rozważaliśmy zagadnienie: „Gdzie
są umarli”, które skupiło najwyższą uwagę.
Poniedziałkowe przedpołudnie przeznaczone było na
usługę do chrztu. Sto dwadzieścia dziewięć osób okazało swoje poświęcenie (66 braci i 63 siostry), sami
dorośli. Po południu przemawialiśmy około godziny na
temat okupu oraz ofiary za grzech, następnie przez godzinę odpowiadaliśmy na pytania i wydawało się, że
słuchacze byli zadowoleni. Część wieczorna miała podobną formę – pierwsza godzina wykład, a następnie
odpowiedzi na pytania.
We wtorek po południu mieliśmy sympozjum na temat łask ducha świętego, w którym udział wzięło sześciu mówców, najwyraźniej ku zadowoleniu słuchaczy.
Następnie miała miejsce usługa kończąca konwencję.
Zwróciliśmy się do naszych słuchaczy w sposób bardzo ogólny, wskazując na doświadczenia „wąskiej ścieżki” i właściwość, a nawet konieczność wzajemnego, pełnego miłości współczucia, przebaczając sobie, zachęcając się wzajemnie, zgodnie z przykładem pozostawionym nam przez Pana. Potem przyszedł czas na „ucztę
miłości”. Staliśmy w środku, pielgrzymi Hemery i Bundy po obu stronach, a starsi Zboru Londyńskiego obok
nich. Bracia Bundy i Hemery trzymali tace z chlebem.
Zgromadzeni przechodzili obok śpiewając znane pieśni oraz ściskając nasze dłonie i dodając nam otuchy.
Była to bardzo zachęcająca i poruszająca chwila, która
na długo pozostanie w naszej pamięci. Wielu mówiło:
„Módl się za mną, abyśmy mogli się spotkać na Wielkiej Konwencji, w Ogólnym Zgromadzeniu Kościoła
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Pierworodnych. Zawsze będę pamiętał o Tobie”. Wielu
stwierdzało, że przyjęli Ślub, lecz nie powiadomili nas
jeszcze o tym, zamierzając to jednak uczynić. W taki
sposób zakończyła się nasza Brytyjska Konwencja, jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek się odbyły.
W środę poszukiwaliśmy w Londynie korzystniejszego miejsca na ogólne spotkania dla naszych tamtejszych
przyjaciół. W czwartek odbyliśmy konferencję ze starszymi zboru w Londynie odnośnie ogólnego kształtu
pracy, podczas której wyraziliśmy pogląd, że gdyby
udało się znaleźć bardziej centralne miejsce na zgromadzenie, to skłonni bylibyśmy uważać to za Pańską
wskazówkę, by w październiku przyszłego roku powrócić tutaj w celu udzielenia dalszej zachęty dla pracy prowadzonej w tej światowej metropolii. Byliśmy bowiem
pod wielkim wrażeniem cudownej dojrzałości pszenicznego pola, dla którego Londyn stanowi centrum.

BELFAST, DUBLIN I POWRÓT DO DOMU
Po nocnej podróży, w piątek dotarliśmy do Belfastu,
gdzie zostaliśmy podjęci, tak jak w czasie poprzedniego pobytu, przez brata i siostrę McComb. Popołudnie,
które spędziliśmy wśród zainteresowanych osób w ich
zwykłym miejscu zgromadzeń, było bardzo miłe i jak
wierzymy także pożyteczne. Wieczorem odbyło się zgromadzenie dla publiczności. Przybyło około 450 osób,
z których 100 stało przez dwie godziny. Okazywane było
wielkie zainteresowanie, a wielu uczestników pozostało jeszcze na zebranie pytań aż do godz. 23.
Po dobrym nocnym wypoczynku udaliśmy się w kierunku Dublina, gdzie spotkaliśmy się z komitetem czterech przedstawicieli Zgromadzenia i zostaliśmy gościnnie przyjęci. Tutaj woleliśmy odbyć jedynie spotkanie
ze Zgromadzeniem. Trwało ono od godz. 16:00 do
23:10. W tym samym pomieszczeniu podano też herbatę. Sytuacja wśród braterstwa z Dublina nie jest całkiem
korzystna. Niektórzy zostali dotknięci „niezależnym
myśleniem” i domagają się „nowego światła”, będącego, jak staraliśmy się wykazać, w rzeczywistości „ze-

TRASA EUROPEJSKIEJ PODRÓŻY BRATA RUSSELLA W OKRESIE 4 MAJA – 11 CZERWCA 1909 ROKU

90

S TRA Ż

wnętrzną ciemnością”, której ogólnie podlega chrześcijaństwo. Nasze rozmowy na temat owych różnic prowadzone były w jak najbardziej uprzejmy sposób, aczkolwiek obawiamy się, że bez większego pożytku dla
owych zrażonych, którzy wydają się być zdeterminowani, by raczej podtrzymywać, a nawet uwypuklać różnice niż cieszyć się harmonią i wspólnymi poglądami.
Piękno Boskiego Planu, które kiedyś zauważali, przestało ich cieszyć i wydaje się, że nie pragną go już więcej dostrzegać. Nakłanialiśmy ich zatem do praktykowania miłości, pokory, modlitwy i nauki, gdyż były to
jedyne porady, których mogliśmy im udzielić w tych
okolicznościach. Ci, którzy pozostali lojalni, wyrażali
się, że zostali bardzo wzmocnieni, a przy okazji wspominali, że przyjęli Ślub, którego wedle ich wiedzy nie
przyjął nikt z tych, którzy się odwrócili.
Przypomnieliśmy im, że nie powinny nas dziwić te
zjawiska. Wiemy, że żyjemy w czasie Żniwa, polegającego na doświadczaniu i oddzielaniu. Zostaliśmy też
dawno już ostrzeżeni, że „padnie po boku naszym tysiąc”, a bardziej aktualnym pytaniem byłoby raczej:
„któż się ostoi”, a nie: „któż upadnie”.
Pomimo naszych sprzeciwów, pięcioro spośród
owych miłych przyjaciół towarzyszyło nam w drodze
na stację o 3 rano w niedzielę, kiedy to nasz pociąg
wyjeżdżał w kierunku Queenstown. Tam stał nasz parowiec „Mauretania”, na który zaokrętowaliśmy się
o 8:30, by ruszyć w kierunku domu.
Mieliśmy bardzo przyjemną podróż powrotną, a ponadto dzięki Bożej Opatrzności oraz obecności przy nas
brata Huntsingera (stenografa) mogliśmy napisać artykuły dla WATCH TOWER, omawiające zagadnienia
poruszane w Londynie oraz na innych konwencjach. Na
statku mieliśmy tylko jedną możliwość wygłoszenia
publicznego przemówienia, ale dzięki niemu nawiązaliśmy kontakt z niektórymi pasażerami, mogącymi, jak
wierzymy, otworzyć swe uszy „ku słuchaniu”.
Nasz statek przywiózł nas do Nowego Jorku 11 czerwca, w miesiąc i siedem dni od chwili wyjazdu. Choć
bardzo cieszyliśmy się naszą gościną u przyjaciół za
granicą i społecznością z nimi, to jednak z przyjemnością wracaliśmy do domu, gdzie na nowo mogliśmy się
zaangażować w usługę Brooklińskiego Domu Modlitwy oraz w Bethel.

POWITANIE W DOMU
Gdy nasz parowiec zacumował, na przystani zauważyliśmy przyjaciół powiewających na nasze powitanie
chusteczkami. Niektórzy z nich czekali na nas od trzech
godzin. Około południa dojechaliśmy do domu Bethel
na Brooklynie, gdzie cała nasza rodzina zgromadzona
w salonie na badanie, zaśpiewała na nasze powitanie pieśń
ze słowami napisanymi przez siostrę Land. Odwzajemniliśmy to pozdrowienie opowiadając, jak Pan błogosławił naszą podróż i wzmacniał nas w drodze. Przekazaliśmy także pozdrowienia od przyjaciół z Anglii, Irlandii,
Szkocji, Norwegii, Szwecji, Danii oraz Niemiec.
W zarysie przedstawiliśmy zgromadzonym błogosławieństwa tego czasu, który spędziliśmy wśród przyjaciół
za granicą. W kilku słowach zrelacjonowaliśmy im czter-
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dzieści dziewięć wykładów, które wygłosiliśmy, a także
przedstawiliśmy Pańską troskliwą opiekę nad wszystkimi sprawami naszej długiej i pośpiesznej podróży.
Następnie czekała na nas jeszcze jedna błogosławiona niespodzianka. Brat Rutherford wręczył mi plik dokumentów, z których wynikało, że w czasie mojej nieobecności niektórzy z przyjaciół doszli do wniosku, iż
wolą Pana będzie, by ulżyć niektórym moim brzemionom i kłopotom, które od pewnego czasu stały się mym
udziałem za sprawą żądań p. Russell, by zwiększyć jej
miesięczny zasiłek z 40 do 100 dolarów, co zostało potwierdzone przez sąd, ale czemu nie byłem w stanie
sprostać, jako że całe moje mienie, z wyjątkiem niewielkiej części, która przynosi dochód 40 dolarów miesięcznie (które właśnie otrzymuje p. Russell), zostało
przekazane na rzecz WATCH TOWER BIBLE AND
TRACT SOCIETY. Moi mili przyjaciele postanowili
zrobić mi niespodziankę na powitanie w domu, regulując te należności. Wręczyli mi oni pokwitowania opiewające łącznie na kwotę 9000 dolarów, z których wynikało, że alimenty dla p. Russell zostały uregulowane aż
do 1913 roku, łącznie z kosztami sądowymi, opłatami
notarialnymi itp. Moje serce przepełnione było wdzięcznością dla Wielkiego Dawcy wszelkiego dobrego daru
za to, że znów okazał On swoją miłosierną troskę poprzez tak wspaniały przejaw braterskiej miłości.
Cóż możemy oddać Panu, naszemu Bogu, za wszystkie Jego dobrodziejstwa? Weźmiemy kielich Jego zbawienia. Skorzystamy z udziału we krwi Nowego Przymierza. Będziemy wzywali imienia Pańskiego, by Jego
łaska udzieliła nam pomocy. Oddamy śluby nasze Najwyższemu – Psalm 116:12-14.
Przy tej okazji wspomnimy też, że liczne fałszywe
pogłoski dotarły do naszych przyjaciół za granicą, jakoby sprzedana została posiadłość Stowarzyszenia w Allegheny, a własność w Brooklynie została wyceniona,
itp. Nie ma ani odrobiny prawdy w żadnej z tych plotek. Tym niemniej uważamy, że dobrze uczynili nasi
drodzy bracia, którzy tak szlachetnie przyszli nam z pomocą. Oni także sprawili nam niespodziankę, że nie
poszli na żadne ustępstwa, lecz zapłacili co do grosza
to, co było lub mogło być wymagane, wierząc, że to jest
najmądrzejsze działanie i takie, które najbardziej będzie się podobać Panu.
Następnie naszą uwagę skierowaliśmy na stertę korespondencji, która oczekiwała na naszą odpowiedź.
Wiele z tych listów zawierało miłe chrześcijańskie pozdrowienia od pojedynczych osób oraz zgromadzeń z całych Stanów Zjednoczonych. Były ich setki. Jeden list
z Chicago, który został podpisany przez starszych, diakonów oraz innych przyjaciół, zawierał 167 podpisów.
Zgromadzenie z Bostonu, chcąc być pewne, że ich pozdrowienia dotrą do nas na czas, przesłało je bezprzewodowo na statek. Otrzymaliśmy ich list na dzień przed
przybyciem. (…) [Przykład listu]
Ponieważ nie jesteśmy w stanie pisemnie odpowiedzieć na wszystkie te miłe słowa, prosimy o przyjęcie
tą drogą naszego podziękowania i wdzięczności za
wszystkie wasze listy.
The Watch Tower, 1 lipca 1909, R-4422
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Sposób przyjścia Chrystusa
Poprzednio omówiliśmy cel powrotu naszego Pana;
teraz przedmiotem naszego zainteresowania będzie niezwykle ciekawe zagadnienie sposobu, w jaki przyjdzie
On do wszystkich, którzy „umiłowali przyjście jego”.
Aby nasze rozważania opierały się na mocnych fundamentach i aby mieć podstawę do dalszego badania,
zastanówmy się najpierw, czym jest duchowe ciało. Jakie ma ono możliwości i jakimi prawami się rządzi?
Napotykamy tutaj pewne przeszkody: Nie mamy prawa
na siłę wnikać w ukryte sprawy Boże, a poza tym „czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują”. Przychylamy się do obu tych stwierdzeń, ale uważamy, że nie jesteśmy w stanie poprzez badanie Słowa
Bożego – a nasze rozważanie będzie się do niego ograniczało – poznać tego, czego Bóg nie objawił. Powyższy cytat (1 Kor. 2:9) odnosi się do człowieka cielesnego i kiedy przeczytamy go w połączeniu z trzema wersetami, jakie po nim następują, to wątpliwości znikają,
gdyż apostoł powiada: „Nam to Bóg objawił przez Ducha swojego”, który został nam dany, „abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane”; w ostatnim
fragmencie wersetu 13. podaje nam regułę, dzięki której możliwe jest nasze poznanie: „Do duchownych rzeczy duchowne stosując”. Często skłonni jesteśmy zmieniać tę zasadę i porównywać rzeczy duchowe z cielesnymi, na skutek czego otrzymujemy ciemność zamiast
światłości. Zastosujmy więc teraz regułę apostoła.
Istnieją ciała duchowe i cielesne; ciała niebieskie
i ciała ziemskie. Są one odmienne i różne (1 Kor. 15:38,
40). Wiemy, czym jest literalne ciało człowieka, bo takie właśnie obecnie posiadamy; składa się ono z mięśni, krwi i kości, bo „co się narodziło z ciała, ciało jest”.
Wiemy, że to, co duchowe, nie zawiera mięśni, krwi i kości; czymkolwiek ono jest, stanowi ciało duchowe, a „co
się narodziło z Ducha, duch jest”. Nie wiemy jednak,
z jakiego materiału zbudowane jest duchowe ciało, bo
„jeszcze się nie objawiło, czym będziemy; lecz (...) podobni mu [Chrystusowi] będziemy”.

ANIOŁOWIE SĄ CIAŁAMI DUCHOWYMI
Chrystus został wzbudzony z martwych jako ciało
duchowe; było to Jego drugie narodzenie. Najpierw
narodził się z ciała jako ciało ziemskie – bo „dzieci społeczność mają ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem” (Hebr. 2:14). Następnie był „umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem”. Został wzbudzony jako
ciało duchowe.To zmartwychwstanie stanowiło Jego
drugie narodzenie. Był On „pierworodnym z umarłych”,
„pierworodnym między wieloma braćmi”. Ci bracia to
Kościół i dostąpią oni drugiego narodzenia tego samego rodzaju, tzn. do ciała duchowego przez zmartwychwstanie, kiedy obudzimy się na Jego podobieństwo –
„podobni chwalebnemu ciału jego”. To powtórne narodzenie musi jednak być poprzedzone spłodzeniem z ducha – nawróceniem – tak samo, jak cielesne spłodzenie
poprzedza narodzenie w ciele. Spłodzony w ciele – narodzony w ciele na podobieństwo pierwszego Adama,

ziemskiego; spłodzony z ducha – w zmartwychwstaniu
narodzony z ducha na podobieństwo niebiańskiego,
wtórego Adama. „A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego.” Analizując zatem zapis faktów dotyczących aniołów i Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu, możemy
zdobyć ogólne informacje na temat ciał duchowych, w ten
sposób „do duchownych rzeczy duchowne stosując”.
Po pierwsze, aniołowie mogą być obecni, ale niewidoczni i tak też często bywa, bo „zatacza obóz Anioł
Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich,”
a także: „Izali wszyscy nie są duchami usługującymi,
którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają?” (Hebr. 1:14). Czy ty jesteś
dziedzicem zbawienia? Jeśli tak, to bez wątpienia usługują ci aniołowie. Czy ta służba jest widzialna, czy niewidzialna? Zapewne niewidzialna. Elizeusz otoczony
był przez zastępy Asyryjczyków, jego sługę ogarnął
strach; Elizeusz modlił się do Pana i oczy młodzieńca
zostały otworzone, po czym „ujrzał, a oto góra pełna
koni, i wozy ogniste około Elizeusza”. Podobnie anioł
był niewidoczny dla Balaama, ale oczy oślicy były otworzone i go widziała.
Po drugie, aniołowie mogą przybierać postać ludzką
i mamy kilka przykładów takich zdarzeń. Pan wraz
z dwoma aniołami ukazał się Abrahamowi; ten przygotował im posiłek, który oni zjedli. Abraham sądził najpierw, że byli to „trzej mężowie” i dopiero, kiedy mieli
odejść, zorientował się, że to Pan i dwaj aniołowie, którzy udali się następnie do Sodomy i uratowali Lota
(1 Mojż. 18:1). Anioł w ludzkiej postaci ukazał się też
Gedeonowi, ale potem wyjawił, kim jest. Matka i ojciec Samsona również sądzili, że mają do czynienia
z człowiekiem, dopóki anioł nie wzniósł się do nieba
w płomieniu na ołtarzu (Sędz. 13:20).
Po trzecie, ciała duchowe w swej naturalnej postaci
są pełne chwały i często są określane jako chwalebne
i świetliste. Wejrzenie anioła, który odwalił kamień przy
grobie było „jako błyskawica”. Daniel oglądał chwalebną postać duchową, której oczy były jako lampy gorejące, wejrzenie jako błyskawica, ramiona przypomiały kolorem wypolerowaną miedź, a głos był jako głos
mnóstwa. Daniel padł przed tą postacią jak martwy (Dan.
10:6). Jan widział na wyspie Patmos chwalebne ciało
Chrystusa (Obj. 1:14) i opisuje je w bardzo podobnych
słowach: Jego głos był jako głos wielu wód, oczy przypominały płomień ognia, nogi były podobne do mosiądzu rozpalonego w piecu (tak jasne, że trudno było na
nie patrzeć); Jan również padł u Jego stóp jak martwy,
ale usłyszał słowa: Nie bój się! Byłem umarły, a otom
jest żywy na wieki wieków. Saul z Tarsu zobaczył chwalebne ciało Chrystusa. Lśniło ono jaśniej niż słońce w południe. Saul stracił wzrok, padł na ziemię itd.
Z dotychczasowych rozważań dowiedzieliśmy się, że
duchowe ciała są prawdziwie chwalebne; są jednak niewidzialne, o ile nie zajdą cudowne okoliczności – szczególne otwarcie oczu celem ich zobaczenia albo ukazanie się w ciele w ludzkiej postaci. Ten wniosek znajduje
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dalsze potwierdzenie, kiedy przyglądamy się bliżej
szczegółom związanym z tymi objawieniami. Jedynie
Saul widział Pana, ale nie „mężowie, którzy z nim byli
w drodze (...) nikogo nie widząc” (Dzieje Ap. 9:7). Podobnie towarzysze Daniela nie widzieli chwalebnej istoty, którą prorok opisuje, lecz „strach wielki przypadł na
nich i pouciekali a pokryli się”. Ta sama chwalebna istota
stwierdza (Dan. 10:13): „Książę królestwa Perskiego
sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia dni i jeden”. Daniel, „mąż wielce przyjemny” Panu, pada jak martwy
przed tym, któremu książę Persji sprzeciwia się przez
dwadzieścia jeden dni. Jak to możliwe? Zapewne nie
objawił się księciu w chwale; był przy nim obecny w
sposób niewidzialny albo

UKAZAŁ SIĘ JAKO CZŁOWIEK.
Od chwili zmartwychwstania Chrystus jest duchowym ciałem. W ciągu czterdziestu dni obecności przed
wniebowstąpieniem ukazał się uczniom około siedmiu
czy ośmiu razy. Gdzie przebywał przez resztę czasu?
Był obecny, ale niewidoczny. Zwróćmy też uwagę, że
za każdym razem czytamy, iż się ukazał czy też objawił
– a takiego wyrażenia nie znajdujemy w odniesieniu do
Niego przed przemianą z ciała ziemskiego w duchowe;
teraz, podobnie jak aniołowie, ukazywał się. Co więcej,
ukazywał się w różnych ciałach – Marii jako ogrodnik;
„potem się też dwom z nich idącym ukazał w innym
KSZTAŁCIE, gdy szli przez pole” (Mar. 16:12). Zwróćmy uwagę: Był to inny kształt, nie ten sam, co podczas
spotkania z Marią. Później ukazał się w ciele – takim
samym lub podobnym do tego, które zostało ukrzyżowane – ze śladami po włóczni i gwoździach. „I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte, a stanął w pośrodku nich” [Jan 20:26]. Ukazywał się im przy różnych okazjach, rozmawiał z nimi, a potem znikał im
z oczu jak wiatr; nie byli w stanie powiedzieć, skąd przyszedł ani też dokąd się udał. „Takżeć jest każdy, który
się narodził z Ducha” [Jan 3:8]. W momencie zrodzenia z ducha (przy zmartwychwstaniu) my również posiądziemy taką możliwość. Wszystkie istoty duchowe
mają taką moc. Jezus rzekł jednak: „Dotykajcie się mnie,
a obaczcie; bo duch [pneuma] nie ma ciała ani kości,
jako widzicie, że ja mam” [Łuk. 24:39]. Następnie spożył z uczniami posiłek. To prawda, wierzę w to. Podobnie czynili aniołowie [pneuma] (Hebr. 1:7) – objawiali
się jako ludzie mający ciało i kości i również jedli pokarmy. Ich duchowe ciała nie jadły, nie składały się
z mięśni i kości, ale postać, w której się ukazywali, była
ziemskim ciałem i jadła. Uczniowie nie oglądali chwalebnego ciała Chrystusa, tylko ciało ziemskie, w którym się objawiał. Św. Paweł naucza nas wyraźnie, że
Chrystus został wzbudzony z martwych jako dający życie duch [pneuma – to samo słowo, którego użył Pan]
(1 Kor. 15:44,45). Skąd jednak wziął te różne „kształty”, jakie przybierał? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć; wierzę jednak – i wy również – w rozmaite
inne rzeczy, których nie rozumiemy. Nie rozumiem, na
przykład, jak rośnie ziarno pszenicy, ale wiem, że rośnie. Nie wiem, w jaki sposób Chrystus zmienił wodę
w wino, uzdrawiał chorych czy wzbudzał umarłych.
Wierzę jednak, że wszystko to uczynił. Czy jesteście
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w stanie wyjaśnić, skąd wziął szaty, które nosił po zmatwychwstaniu? „A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie
miotali” [Łuk. 23:34] – starego ubioru już nie było,
a płócienne prześcieradła zostały w grobie. Czy istotom
duchowym, obdarzonym mocą, trudniej jest stworzyć
okrycie z ciała niż z płótna? Nie; ta sama moc może dokonać jednego i drugiego, i tak rzeczywiście się działo.
Przekonaliśmy się zatem, że duchowe ciało Chrystusa było podobne do tego, jakie mieli aniołowie: chwalebne, a jednocześnie niewidzialne dla istot śmiertelnych, posiadające moc objawiania tej chwały, ukazywania się w postaci człowieka bądź w jakimkolwiek
innym kształcie, zależnie od Jego upodobania. Po zmartwychwstaniu będziemy podobni aniołom i „chwalebnemu ciału Jego” [Filip. 3:21]. Będziemy do Niego podobni, bo (dopiero wtedy) ujrzymy Go tak, jako jest, bo
„chociaśmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już
teraz więcej nie znamy [według ciała]” (2 Kor. 5:16).
Taką właśnie duchową istotą był Chrystus po zmartwychwstaniu; mamy nadzieję, że opierając się na tym,
czego się dowiedzieliśmy o możliwościach duchowego
ciała, jesteśmy gotowi zadać pytanie:

„JAKIE BĘDZIE JEGO POWTÓRNE PRZYJŚCIE?”
Uważamy, że Pismo Święte naucza, iż podczas swojego przyjścia i przez pewien czas po nim Pan pozostanie niewidzialny; później zaś objawi się, czy też okaże,
poprzez sąd i inne sposoby, tak że „ujrzy go wszelkie
oko”. Nie każde oko dostrzeże Go jednak w tym samym
czasie. Podobne stwierdzenie zapisano o zmartwychwstaniu: „Wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna
człowieczego i wynijdą”. Bez kontekstu wydaje się to
oznaczać, że wszyscy powstaną jednocześnie. Wiemy
jednak, że istnieje pierwsze zmartwychwstanie obejmujące jedynie „błogosławionych i świętych”.
„Oto idę jako złodziej” – tak Pan często opisywał
uczniom swoje przyjście. Przychodzi „jako złodziej” dla
Kościoła – do wyczekujących panien, zarówno tych,
którzy „zasnęli w Jezusie” – pierwsze zmartwychwstanie – jak i do „nas, żywych, którzy pozostaniemy” i „zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na
powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy”.
„Owego dnia dwie będą mleć ze sobą, dwaj będą
na roli, dwaj będą na jednym łożu; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony” – jak w przypadku Enocha,
którego nie było, bo Pan go zabrał. Świat będzie się
nadal zajmował swoimi sprawami, nieświadomy wielkiej zmiany epok.
Wtóre przyjście, podobnie jak pierwsze, obejmuje
pewien okres czasu i nie jest wydarzeniem dziejącym
się w jednym momencie. Pierwsze trwało prawie trzydzieści cztery lata i związane z nim wydarzenia – Pańskie narodziny, chrzest, smutek, śmierć, zmartwychwstanie itd. – miały właśnie wtedy miejsce, zgodnie z zapowiedziami proroków. Wtóre przyjście, jak już widzieliśmy, trwa o wiele dłużej. Obejmuje tysiącletnie królowanie, a proroctwa mówią nam o wszystkich ważnych
aspektach tego królowania. Przychodzi On, aby królować – bo musi królować, „póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego”, a ostatnim nieprzyjacielem jest śmierć (1 Kor. 15:25).
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W zastosowaniu proroctw do wydarzeń pierwszego
przyjścia widzimy pewien porządek. Chrystus musi być
najpierw „dziecięciem narodzonym” i „synem danym”,
zanim stanie się „mężem boleści świadomym niemocy”. Musi najpierw umrzeć, aby potem mógł powstać
z martwych itd. Podobnie przy studiowaniu proroctw
odnoszących się do wtórego przyjścia musimy dostrzec
porządek – musimy ustalić porządek kierując się rodzajem wydarzenia. Tak jak żona jest chwałą męża, podobnie i Oblubienica jest chwałą Chrystusa, bo mamy
stać się „uczestnikami chwały, która ma być objawiona” (1 Piotra 5:1,10) i „przyszła chwała ma się objawić
w nas” (Rzym. 8:18). Wiemy, że Chrystus nie mógłby
przyjść w chwale swego królestwa [Kościoła], dopóki
najpierw nie zbierze go ze świata. Zgodnie z tą myślą
czytamy: „Gdy się Chrystus (...) pokaże, tedy i wy z nim
okażecie się w chwale” (Kol. 3:4).
Prorocy przepowiedzieli cierpienia Chrystusa (Głowy
i Ciała) oraz chwałę, która ma po nich nastąpić. Jeśli cierpienia mają dotyczyć całego ciała, to podobnie rzecz się
ma z chwałą; cierpimy z Nim, abyśmy również „z nim
byli uwielbieni” (Rzym. 8:17). „A prorokował też o nich
(…) Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami
swoimi [gr. hagios, nigdy nie tłumaczony jako „anioł”]
(Judy 14). Zachariasz (14:5) powiada z kolei: „Gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim”. Widzimy
więc, że kiedy On się objawia w chwale, my jesteśmy
z Nim; wynika z tego, że musimy być porwani, aby się
z Nim spotkać, zanim możemy się z Nim objawić.
Możemy przedstawić więcej dowodów na to, że przychodzi On w sposób niewidzialny dla świata; wcześniej
jednak damy odpowiedź na dwa pozornie zaprzeczające temu wersety, mianowicie: Ten Jezus (...) tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba” (Dzieje Ap.
1:11) oraz „Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli
w Chrystusie powstaną najpierwej” (1 Tes. 4:16). Teksty te zdają się uczyć, że Chrystus przyjdzie w postaci
widocznej dla każdego oka, podczas gdy w powietrzu
rozlegnie się donośny głos archanielskiej trąby, a pośród toczących się nagrobków i otwierających się grobów pojawią się zmartwychwstali umarli. Tak mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka i bez wątpienia tak
miało być rozumiane aż do nadejścia czasu wyznaczonego; popatrzmy jednak jeszcze raz: czy jest to taki sam
sposób, w jaki nasz Pan odszedł? Nie wstąpił do nieba
wśród głosu trąby i wielkiej manifestacji. Nie mamy
też tutaj napisane, że „wy ujrzycie Jego przyjście”, ani
że ktokolwiek je ujrzy, lecz że przyjdzie. Kiedy się pojawi, stanie się to na osobności. Przychodzi On bowiem,
by zorganizować nas – Kościół – jako swoje Królestwo,
aby nas w ten sposób ustanowić. Przychodzi, aby w ten
dzień dostąpić uwielbienia w swoich świętych (2 Tes.
1:10). Po zmartwychwstaniu świat Go nie oglądał; nie
widział też Jego wniebowstąpienia. „Jezus (...) tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba” – świat nie
będzie o tym wiedział. Pan rzekł: „Jeszcze maluczko,
a świat mię już więcej nie ogląda”; nie będzie Go też
oglądał podczas Jego wtórej obecności, aż zostanie zebrany Jego Kościół, bo gdy się On okaże, „tedy i my
z nim okażemy się”. Cóż więc oznacza trąba? Zastanów-
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my się. Mamy otrzymać nagrodę przy zmartwychwstaniu; z pewnością nie otrzymamy nagrody dwukrotnie
ani też nie będziemy dwa razy wzbudzeni z martwych.
Dochodzimy zatem do wniosku, że „trąba Boża” (1 Tes.
4:16) jest tym samym, co „trąba ostateczna” (1 Kor.
15:51), choć wyrażonym na dwa sposoby. W obu przypadkach mają miejsce te same wydarzenia, tzn. zmartwychwstanie i nagrodzenie świętych. Z tego samego
powodu uważamy, że „trąba Boża” i „trąba ostateczna”
to zarazem „siódma trąba” (Obj. 11:15,18). Podczas tej
ostatniej następuje również sąd umarłych oraz nagrodzenie proroków i świętych. Tak więc „siódma trąba”
jest jednocześnie nazywana „trąbą ostateczną” i „trąbą
Bożą” – być może dlatego, że wprowadza szczególne
sądy Boże związane z ustanowieniem Jego Królestwa.
Te trąby niewątpliwie odnoszą się do tego samego.
Siódmy anioł zatrąbił – ale czy był to dźwięk rozlegający się w powietrzu? Nie; podobnie jak i siedem wcześniejszych trąb. O wszystkich jest napisane, że zabrzmiały,
a Sir Izaak Newton, Clarke i wszyscy liczący się komentatorzy zgodnie uważają, że pięć lub sześć z nich należy
do przeszłości. Znalazły one wypełnienie w wydarzeniach
na ziemi i każda z nich obejmowała pewien okres czasu.
Wszystkie muszą zabrzmieć przed zmarwychwstaniem,
które ma miejsce podczas siódmej z nich. Jeśli

SIÓDMA TRĄBA
miałaby wydać słyszalny dźwięk, nie byłoby to w harmonii z pozostałymi sześcioma trąbami w tym cyklu.
Ponieważ w tym samym zdaniu czytamy o gniewie Bożym docierającym do narodów, jest więcej niż prawdopodobne, że owa trąba obejmuje „wielki dzień Jego
gniewu”, czas sądu nad królestwami świata i wylanie
„siedmiu czasz” Jego gniewu, „czas uciśnienia, jakiego
nie było, jako narody poczęły być”.
Widzimy więc, że brzmienie trąb i przyjście w taki
sposób, w jaki odszedł, nie stanowią sprzeczności, lecz
raczej dodają mocy twierdzeniu, że przychodzi On „niezauważony”, „jako złodziej” i wykrada ze świata „swój
skarb”, „swoją własność”; pamiętajmy również, że chodzi tu o Chrystusa w ciele duchowym, którego nie można było zobaczyć bez cudu i który był obecny, choć niewidzialny, przez 33 dni po swoim zmartwychwstaniu.
Czyż jednak świat nie będzie widział zbieranych lub
zbierających się świętych? Nie; dostępują oni przemienienia (w mgnieniu oka) z ciała ziemskiego w duchowe, podobne chwalebnemu ciału Chrystusa; w momencie przemiany staną się równie niewidzialni jak On sam
oraz aniołowie. A ci, którzy powstaną z grobów? Nie,
oni zostali wsiani (pogrzebani) jako ciała ziemskie,
a powstaną jako ciała duchowe – niewidzialne. A czy
świat nie zobaczy otwierających się grobów i zrzucanych płyt nagrobnych? Ciało duchowe (pamiętajmy, że
porównujemy rzeczy duchowe z duchowymi, nie z cielesnymi) opuszczające grób nie spowoduje w ziemi
otworu większego, niż duchowe ciało Chrystusa uczyniło w drzwiach, gdy „przyszedł Jezus, gdy były drzwi
zamknięte, a stanął w pośrodku nich”. Nie zapominajmy jednak, że tylko Kościół zostaje wzbudzony w ciałach duchowych, a wszyscy pozostali powstaną w ciałach ziemskich, podobnie jak Łazarz i inni.
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OBECNOŚĆ CHRYSTUSA
PRZED PORWANIEM KOŚCIOŁA
Trzy i pół roku osobistej obecności i misji Chrystusa
podczas Jego pierwszego przyjścia, jak również trzy i pół
roku, jakie nastąpiły potem, określane są jako „żniwo”.
Było to żniwo, zbieranie plonów Wieku Żydowskiego
czy też Wieku Zakonu. Chrystus był obecny jako główny żniwiarz. Jego uczniowie byli pomniejszymi żniwiarzami; ich dzieło polegało na oddzielaniu pszenicy od
plew i zbieraniu pszenicy do wyższej epoki – Wieku
Ewangelii. Tamto żniwo było końcem tamtego wieku.
Jezus powiedział swoim uczniom: „Podnieście oczy
wasze, a przypatrzcie się krainom, żeć już białe są ku
żniwu. (...) Jam was posłał, żąć to, około czegoście wy
nie pracowali; insić [prorocy] pracowali, a wyście weszli w pracę ich” (Jan 4:35,38). Tamto dzieło nie było
ogólne, nie dotyczyło całego świata. Jezus ograniczył
swą pracę do terenu Judei i nie zakończyła się ona aż
do chwili, gdy piątego dnia przed śmiercią wjechał na
osiołku do miasta, zapłakał nad nim, porzucił jego
mieszkańców, a ich dom pozostał pusty. Po zmartwychwstaniu wysyła uczniów, by „kazali Ewangielię wszystkiemu stworzeniu”, „począwszy od Jeruzalemu”. Nie
mieli jeszcze wtedy głosić całemu światu, ażby się w
pełni dokonało siedem lat żniwa narodu żydowskiego,
zgodnie z Boską obietnicą (Dan. 9:27). „[Główny żniwiarz] zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej” – jako że sam zostanie
złożony jako rzeczywista ofiara. Te trzy i pół roku
Wieku Ewangelii były jednak żniwem jedynie dla kościoła żydowskiego; Kościół Ewangelii nie żnie, lecz
sieje nasienie. Paweł sieje, Apollos podlewa, Bóg daje
wzrost itd. Ten wiek ma jednak również zakończyć się
żniwem, jak pokazano w przypowieści o pszenicy i kąkolu oraz w objaśnieniu tejże przypowieści. Zwróćmy uwagę, że tak pszenica, jak i kąkol znajdują się
w królestwie niebios – w Kościele – i że ta przypowieść, podobnie jak pozostałe siedem w tym cyklu,
nie odnosi się do niewierzącego świata, lecz do dwóch
klas wewnątrz Kościoła.
Syn człowieczy zasiał Kościół jako czyste, dobre ziarno. W czasach apostołów istniały szczególne „dary ducha”, takie jak „rozeznawanie duchów” itp., dzięki którym mogli zapobiec wkradaniu się kąkolu pomiędzy
pszenicę – przedostawaniu się hipokrytów do Kościoła.
(Przykłady znajdujemy w 1 Kor. 5:3, jak również w historii Szymona czarnoksiężnika czy Ananiasza i Safiry.) Kiedy jednak apostołowie pomarli – „gdy ludzie
zasnęli” – nieprzyjaciel rozpoczął sianie kąkolu wśród
pszenicy. Paweł powiada, że tajemnica nieprawości zaczęła działanie jeszcze za jego dni; dziś rosną one obok
siebie we wszystkich naszych kościołach. Czy mamy je
rozdzielić, Panie? Nie. (Moglibyśmy popełnić pomyłkę, wyrwać pszenicę, pozostawiając kąkol.) „Dopuśćcie obojgu społem rość aż do żniwa” (Mat. 13:30). „Żniwo jest dokonanie świata [aion – wiek]; a czasu żniwa
rzekę żeńcom [a żeńcy to aniołowie]: Zbierzcie pierwej
kąkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu; ale pszenicę
zgromadźcie do gumna mojego.”
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Zwróćmy uwagę, że to żniwo jest końcem Wieku, ale
podobnie jak żniwo kończące okres żydowski obejmuje pewien wycinek czasu – „w czasie żniwa”. Po drugie, istnieje pewna kolejność: „zbierzcie pierwej kąkol”.
Nadejdzie zatem czas przy końcu obecnego wieku, kiedy żeńcy – aniołowie – będą obecni i będą dokonywali
pewnego rodzaju rozdzielenia w Kościele; będzie to
jednak obecność niewidzialna, bo kiedy zostanie zebrana
pszenica (po związaniu kąkolu) – czyli kiedy „my żywi,
którzy pozostaniemy, zachwyceni będziemy w obłokach
naprzeciwko Panu na powietrze” – będąc na roli, we
młynie i na łożu, czyż osoby te byłyby tak zajęte, że nie
zauważyłyby aniołów zbierających wokół nich kąkol?
Nie; jest to niewidzialne dzieło, dokonywane przez niewidzialne istoty.
Zanim jednak zostaną zebrani żywi, muszą być wzbudzeni umarli w Chrystusie, choćby to miało nastąpić
jedynie moment wcześniej: „Pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej, zatem my żywi” itd. (1 Tes. 4:16).
To żniwo obejmuje nie tylko żywych, lecz również „pomarłych w Chrystusie”, „którzy zasnęli w Jezusie”.
Aniołowie zbierają żyjących, ale nasz Pan, który jest
tutaj głównym żniwiarzem (podobnie jak podczas żniwa żydowskiego), zbiera czyli wzbudza umarłych. „Ja
go wzbudzę”; „Ja jestem zmartwychwstanie i żywot”;
w harmonii z tą myślą dowiadujemy się, że według Objawienia 14:15 siedzący na obłoku „podobny Synowi
Człowieczemu” dokonuje żniwa ziemi. Są tu pokazane
dwa żniwa albo dwie części jednego żniwa – w tej drugiej grona winnicy ziemi zostają wrzucone do prasy
gniewu Bożego. Nasza uwaga skierowana jest jednak
na ważny szczegół: Żniwo będzie przebiegało bez okazywania tego na zewnątrz, jako że główny żniwiarz i jego pomocnicy będą obecni, ale niewidzialni.

OBECNOŚĆ (P AROUSIA) CHRYSTUSA
Niektórzy mogą mylić te wzmianki o obecności Chrystusa jako duchowego ciała z obecnością ducha Chrystusowego, ale są to dwie zupełnie różne rzeczy. Ten
ostatni nigdy nie opuścił Kościoła, a zatem nie mógł
powrócić. O swej duchowej obecności powiedział: „Jam
jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
My mówimy zaś o osobistej obecności; odszedł i powróci, jako duchowe ciało.
Greckie słowo używane zwykle w odniesieniu do
wtórej obecności – parousia, często oddawane jako
„przyjście” – za każdym razem oznacza osobistą obecność, już po przyjściu, po przybyciu, a nigdy nie opisuje osoby będącej w drodze, jak nasze „przyjście”. Fakt
ten uznaje wielu szukających Pana, ale ogólnie kościół
obciążony jest błędem polegającym na założeniu, że
obecność wiąże się z widzialnością, objawieniem się
czy pojawieniem. Niemniej jednak w języku greckim
dla opisania objawienia czy pojawienia się stosowane
są inne wyrazy, mianowicie faneroo (przetłumaczone
na „gdy się Chrystus pokaże”) oraz apokalypsis – jak
w 2 Tes. 1:7, „przy objawieniu Pana Jezusa z nieba”.
Mamy jednak słowa wypowiedziane przez samego
Chrystusa stanowiące dowód, że będzie On obecny na
świecie, ale świat nie będzie sobie zdawał z tego sprawy. W Mat. 24:37 czytamy: „Ale jako było za dni No-
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ego, tak będzie i parousia [obecność] Syna człowieczego.” Obecność Chrystusa nie jest porównana do potopu,
lecz do dni Noego, do dni przed potopem, jak wskazuje
werset 38; wtedy właśnie jedli, pili, żenili się, nie spostrzegli się – podobnie będzie z obecnością Syna Człowieczego. Podobieństwo polega tutaj na niezauważeniu
– nie zauważą obecności Chrystusa. Ludzie byli wtedy
zapewne źli i podobnie źli będą podczas Jego obecności;
nie na tym polega jednak porównanie; jedli, pili, żenili
się – nic zdrożnego w tym nie ma, nie są to grzechy. Podobnie będzie podczas obecności Chrystusa. Spójrzmy
teraz na werset z Łuk. 17:26: „A jako było za dni Noego,
tak będzie i za dni Syna człowieczego.” Werset 27 opisuje sytuację w dniach Noego – ludzie jedli, pili i żenili się.
„Tak będzie i za dni Syna człowieczego”. Z całą pewnością dni Syna człowieczego nie mogą się wydarzyć wcześniej niż dni Jego życia, podobnie jak dni Henry’ego Claya
nie mogą mieć miejsca przed jego narodzeniem. Nie; im
dłużej studiujemy ten przedmiot, tym głębiej jesteśmy
przekonani, że świat będzie szedł swoją drogą i nie dowie się, aż przeminie żniwo i skończy się lato, a oni nie
znajdą się w arce wraz z Maluczkim Stadkiem, uznanym
za „godnych ujść tego wszystkiego”. Nie będzie jawnego objawienia tego, że nastąpiło wtóre przyjście, że Chrystus jest obecny – aż do zabrania Kościoła, bez względu
na to, kiedy owo zabranie się dokona – już niedługo czy
też w odległej przyszłości.
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Uważamy, że mamy solidne podstawy – nie wyobrażenia – nie sny czy wizje, lecz dowody biblijne (znane
większości naszych czytelników) na to, że żyjemy obecnie w „dniach Syna”, że nadszedł „dzień Pański” i że
Jezus, duchowe ciało, jest obecny, prowadząc żniwo
Wieku Ewangelii; niemniej jednak, jak sam powiedział,
świat Go więcej nie ogląda; ludzie jedzą, piją itd. i nie
wiedzą. Ten dzień Pański, w którym okaże się, kim jest
„on błogosławiony i sam możny król królujących i Pan
panujących”, już świta, ale większość wierzących w kościołach, podobnie jak świat, śpi; dla nich ów dzień przychodzi jako złodziej w nocy. „Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.” „Nie jesteśmy synowie nocy, przeto nie śpijmy jako i insi.” Oto znaczenie naszego podtytułu „Zwiastun obecności Chrystusa”. Słowa: „mądrzy zrozumieją” nie odnoszą się do osób posiadających światową
mądrość, lecz do pokornych, czerpiących mądrość z niebiańskich wskazówek; „jeśli tedy czuć nie będziesz,
przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której
godziny przyjdę na cię.” „A strzeżcie się, aby snać nie
były obciążone serca wasze (...) pieczołowaniem o ten
żywot, a nagle by na WAS przyszedł ten dzień.” W następnej kolejności zastanowimy się nad wydarzeniami
„dnia Boga Wszechmogącego”.
Zion’s Watch Tower, sierpień 1879, R-18

(Kontynuacja ze str. 87)
Diagram 4. w pewnym sensie przypomina diagram 3.
[W tej „Straży” str. 87.] Jest jednak całkowicie inny.
Przekazuje on nieco odmienne biblijne spojrzenie na te
same sprawy. Początek Tysiąclecia pokazany jest na nim
w roku 1874 n.e., tak jak to wynika z cyklów Jubileuszy
oraz rozmaitych innych proroctw. Zob. Wykłady Pisma
Świętego, Tom II, rozdz. 6 oraz Tom III, rozdz. 5.
Nasi czytelnicy zaznajomieni są z rachubą okresu od
środkowego punktu w 635 r. p.n.e. aż do prawego krańca diagramu (Wykłady Pisma Świętego, Tom II, str. 185,
186). Nowym elementem jest okres od lewego krańca
do punktu centralnego. Nie jest to nowość w znaczeniu
sprzeczności lub różnicy w stosunku do czegokolwiek,
co do tej pory wiedzieliśmy, ale w sensie zwrócenia
naszej uwagi na niezauważone do tej pory elementy
wspaniałej harmonii Boskiego Planu, które całkowicie
potwierdzają nasze wcześniejsze odkrycia.

Najniższa linia na wykresie jest również interesująca, gdyż ukazuje ona podział całego okresu 7000 lat
w samym środku, w roku 625 p.n.e, która to data oznacza ostatni obchodzony przez Izraelitów Jubileusz, na
dziewiętnaście lat przed „siedemdziesięcioma latami
spustoszenia” ziemi. Od tego czasu nie mieli oni już
możliwości obchodzenia Jubileuszy, nawet gdyby pragnęli to czynić, gdyż nie byli suwerennym państwem
i podlegali obcym rządom. Jakże wspaniała jest myśl,
że wielki pozaobrazowy cykl nie skończył się niepowodzeniem, ale wypełnił się w roku 1874 n.e., kiedy to
w rzeczywistości rozpoczął się prawdziwy Jubileusz jubileuszy. Lud Pański aż do dzisiaj dmie w jubileuszowe
trąby, ogłaszając, że nadszedł czas i że zmiana własności ma nastąpić w październiku 1914 roku.
Zion’s Watch Tower, 15 listopada 1904, R-3460
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Dzień Pański

„Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać może?” Obj. 6:17
„Dzień Pański” to biblijna nazwa okresu, podczas
którego zazębiają się Wiek Ewangelii i Wiek Tysiąclecia; jeden się kończy, a drugi zaczyna. Czytamy o tym:
„dzień Pański (...) jest ciemnością, a nie światłością”;
„dzień ten jest dzień utrapienia”, „biada tym, którzy żądają dnia Pańskiego”. Jest to „dzień on wielki gniewu
jego”. Ten dzień ciemności jest jednocześnie finałową
sceną nocy płaczu i świtem poranka radości. Pragniemy rozważyć nie tylko biblijne dowody, że taki dzień
bądź czas nastąpi, lecz również zwrócić szczególną
uwagę na wydarzenia, jakie będą miały miejsce tego
dnia, oraz na ich chronologię.
Ten czas utrapienia przychodzi najpierw na Kościół,
a następnie na świat; w naszym rozważaniu odwrócimy
jednak ten porządek i zastanowimy się na początku nad
utrapieniem narodów podczas „dnia Pańskiego”. Jest
to naturalne następstwo przeniesienia władzy i panowania z diabła, „księcia tego świata [wieku]” na „tego,
co do niej ma prawo” – Chrystusa – który wraz z początkiem Wieku Tysiąclecia „bierze moc swoją wielką
i ujmuje królestwo” – „i rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój”, jak czytamy dalej w kolejnym wersecie (Obj. 11:17).
Bez wątpienia królestwa tego świata są lojalne wobec swego księcia. Większość z nich pozostaje pod kontrolą złych, samolubnych, skorumpowanych ludzi, agentów i przedstawicieli „księcia ciemności”, czyniących
jego wolę.
Kiedy nowy Książę przejmie kontrolę, panowanie ma
zostać przekazane w nowe ręce, a nasz Pan ogłasza:
„Podwrócę stolice królestw, i zepsuję moc królestw pogańskich” – Agg. 2:22.
W ten sposób przez „pokruszenie” – obalenie – „królestwa świata tego stają się królestwami Pana naszego
i Chrystusa jego”, którego królowanie nie będzie miało
końca (Obj. 11:15). Pod tym nowym panowaniem będą
nowi władcy, jak czytamy: „Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo [zwierzchność] i posiądą
królestwo na wieki, na wieki wieczne (Dan. 7:18 NB).
Dalej powiada, że wszystkie narody, języki, ludy itd.
„jemu służyć i onego słuchać będą”. W tej chwili tak
nie jest; za pomocą chłosty muszą one jednak zostać
zmuszone do poddaństwa i to właśnie zostanie dokonane w „dniu Pańskim”. Obalenie narodów i społeczeństwa będzie się wiązało z utrapieniem jednostek, ale
„gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego (Izaj. 26:9).
Prorok opisał to utrapienie w mocnych słowach:
„Dzień gniewu będzie ten dzień, dzień utrapienia i ucisku, dzień zamieszania i spustoszenia, dzień ciemności
i mroku. (...) W który ludzi utrapieniem ścisnę, że jako
ślepi chodzić będą, ponieważ przeciwko Panu zgrzeszyli; (...) Ani srebro ich, ani złoto ich nie będzie ich
mogło wyrwać w dzień gniewu Pańskiego” (Sof. 1:1518). „Przetoż oczekiwajcie na mię, mówi Pan, do dnia,
którego powstanę do łupu; bo sąd mój jest, abym zebrał

narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystkę popędliwość gniewu mego;
ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi
czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie” (Sof. 3:8-9). Opisany
tutaj ucisk jest tak ogromny, że wedle słów proroka świat
jest spalony Pańskim gniewem – a jednak przynosi to
dobre skutki, bo po całej tej popędliwości wobec rządów i po ich zniszczeniu ludzie pozostają [zniszczenie
dotyczy istnienia rządów] i doświadczywszy złych rządów „księcia tego świata”, są przygotowani na objęcie
przez Pana „wszelkiego przełożeństwa i mocy” oraz na
to, aby „służyli mu jednomyślnie”.
Spodziewamy się, że to utrapienie i ucisk przyjdą na
świat w sposób jak najbardziej naturalny; jeden z proroków podaje nam klucz do jego przyczyny w słowach:
„Praca ludzka ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana. (...) Ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych
przeciwko drugim”. Bardzo wiele wersetów biblijnych
wskazuje na to, że królestwa ziemi zostaną obalone
przez powstanie ludzi zdesperowanych na skutek braku zatrudnienia i szukających ulgi od opresji ze strony
żądnych krwi rządów. Dzisiejsi socjaliści, komuniści
i nihiliści z przyjemnością spowodowaliby takie powstanie i obalenie już teraz, gdyby tylko było to możliwe.
Pismo Święte z jednej strony uznaje istnienie niesprawiedliwości i ucisku wśród wszystkich narodów i przepowiada nam sposób, w jaki sposób dojdzie do ich obalenia: „Nuż teraz, bogacze! płaczcie, narzekając nad nędzami waszemi, które przyjdą. (...) zgromadziliście skarb
na ostatnie dni. Oto, zapłata robotników, którzy żęli krainy wasze, od was zatrzymana woła” (Jak. 5:1-4). Z drugiej strony jednak Biblia nie uznaje komunizmu za właściwy; wręcz przeciwnie, uczy wierzących, by „zwierzchnościom poddani byli” – dopóki te zwierzchności
będą istniały, i aby „byli cierpliwymi aż do przyjścia
Pańskiego”.
Obj. 6:15 w symboliczny sposób opisuje ten czas
upadania królestw, kiedy zostanie poruszona każda góra
(królestwo) i każda wyspa. Królowie i przywódcy, tak
samo jak niewolnicy, rozpoznają, że w tym ucisku „przyszedł dzień on wielki gniewu jego”; będą się starali połączyć siły i ukryć się przed nieuchronnie nadciągającą
burzą. Będą chcieli, by ukryły i ochroniły ich wielkie
góry (królestwa) ziemi, będą pragnęli schronienia
w wielkich skałach organizacji tego świata (masońskich,
Oddfellows itp.), ale one nie będą w stanie wybawić
ich w dniu gniewu Pańskiego, gdyż wszystkie królestwa tego świata zostaną obalone, zaś królestwo Pana
stanie się wielką górą i napełni całą ziemię. Wersety
z Dan. 2:35, 45 i Mal. 4:1 opisują nadchodzący dzień
utrapienia i dostrzegają okazywany podczas niego gniew
Pana – „ogień gorliwości jego”. „Bo oto przychodzi
dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali
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je ten dzień przyszły”. Niezbożnicy są tu pokazani
w symbolu ścierniska, Boski gniew to ogień, a sprawiedliwi to „cielęta karmne” (w. 2).
2 Piotra 3:10,12 opisuje ten „dzień Pański” i pod
symbolem niebios odnosi się do rządów. („Niebiosa
panują”.) „A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej
w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą [obalenie rządów wśród wielkiego zamieszania],
a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą.” [Żywioły (niebios) rządów oraz (ziemi) społeczeństwa rozpłyną się
w wielkim utrapieniu (ogniu) tego dnia. Słowo przetłumaczone tutaj na żywioły zostało również użyte
przez Pawła, kiedy pisał o „żywiołach mdłych i mizernych” tego świata (Gal. 4:9).]
Pismo naucza, że w Wieku Tysiąclecia cielesny Izrael będzie naczelnym narodem, „uciechą wszystkiej ziemi”. Dowiadujemy się również, że o ile inne narody
upadają w czasie dnia Pańskiego, Izrael stopniowo zyskuje na ważności, aż w późniejszej części tego „dnia
gniewu”, gdy toczy się „wojna onego wielkiego dnia”,
okazuje się, że „Jeruzalem bezpiecznie mieszka”, a lud
w nim posiada trzody i dobytek. Bez wątpienia Żydzi
udadzą się do Palestyny, ale nie ze względu na Boskie
obietnice ani też w oczekiwaniu na przywrócenie narodowej siły, lecz dlatego, że z prawdziwie żydowskim
wyczuciem wcześniej niż inni zdadzą sobie sprawę
z niebezpieczeństw, jakim będzie podlegał majątek itd.
podczas tego obalania porządku i zadecydują, że wolą
być z daleka od twierdz komunizmu. Niemniej jednak
nawet tam nie będą bezpieczni, bo Gog i jego zastępy
powiedzą: „Chodźmy wziąć łupy i rozchwycić korzyści”, po czym skierują się tłumnie przeciwko Jeruzalemowi, by łupić i rabować bogatych Żydów, zebranych
tam ze wszystkich stron świata (Ezech. 38:8,12).
Zachariasz (14:1-4) opisuje bitwę, jaka się potem rozegra: „Oto przychodzi dzień Pański, a rozdzielone będą
korzyści twoje w pośrodku ciebie. Bo zgromadzę
wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę,
a miasto wzięte będzie, i domy rozchwycone będą, (...)
pójdzie część miasta w pojmanie.” Wtedy Bóg interweniuje i staje w obronie Żydów, a oni uznają Jezusa za
Syna Bożego, bo „przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy
święci z nim” oraz „staną nogi jego w on dzień na górze
Oliwnej”. Nie wiem, czy On i Jego święci objawią się
im w sposób widzialny, czy też zostaną rozpoznani przez
Żydów w niezwykłym i, jak powiada prorok, cudownym wybawieniu od wrogów.
W Zach. 12:3 Bóg stwierdza, że wybawi Jeruzalem,
„choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie
narody ziemi”. W wersecie 10 opisuje, jak Żydzi rozpoznają Tego, którego przebodli i jak ogarnie ich smutek, kiedy – tego dnia – Bóg wyleje na nich „ducha łaski i modlitw”.
Oto kilka wydarzeń: „czas uciśnienia, jakiego nie
było, jako narody poczęły być”; powrót Żydów do Palestyny i reorganizacja narodu żydowskiego – choć bez
osiągnięcia niepodległości; zgromadzenie wielkich bogactw w Jerozolimie, które kuszą Goga, Togarmę i wiele
ludów, aby pójść i „wziąć łupy”; „wojna onego wielkie-
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go dnia Boga wszechmogącego” rozgrywana w Jeruzalem; częściowy sukces napastników, a w godzinie ciemności dla Żydów moc Mesjasza objawiona w jakiś sposób mający wpływ na ich wybawienie; uznanie przez
nich długo wyczekiwanego Mesjasza i krzyk „oto Bóg
nasz ten jest; oczekiwaliśmy go i wybawił nas”; następnie uznanie, że jest On tym, którego niegdyś odrzucili,
gdy spojrzą na Niego, „którego przebodli” (Zach. 12).
Bóg wyleje na nich „ducha łaski i modlitw” i będą opłakiwali swoje grzechy oraz zostaną na powrót przyjęci
do społeczności z Bogiem. W ten sposób na koniec, chociaż będzie to „czas utrapienia Jakóbowego, przecie
[Izrael] z niego wybawiony będzie”. Spodziewamy się,
że te wydarzenia będą miały miejsce w kolejności podobnej do tej, w jakiej je wymieniliśmy. Jak większość
naszych czytelników wie, uważamy, że Słowo Boże
dostarcza nam niezbitych dowodów, że obecnie żyjemy
w tym „dniu Pańskim”, który rozpoczął się w roku 1873
i że jest to dzień trwający czterdzieści lat, podobnie jak
„dzień onego pokuszenia na puszczy”, kiedy Izrael doświadczał Boga i przez czterdzieści lat „widzieli sprawy jego” (Hebr. 3:9).
Zadziwiające, jak szybko stają się rzeczywistością te
rzeczy, kiedyś uważane za absurdalne i niemożliwe.
Kiedy niedawno wraz z kilkoma innymi osobami ogłosiliśmy te sprawy i zwracaliśmy uwagę na fakt, że – jak
uczy Pismo – utrapienie zostanie spowodowane powstaniem ludów i obaleniem rządów – komunizmu – spotkały nas drwiny. W tamtym czasie oznaki komunizmu
były jeszcze znikome; dziś jednak każdy cywilizowany
naród ogarnia przerażenie, a nihilizm, komunizm i socjalizm to słowa dobrze wszystkim znane; widzimy, że
„ludzie drętwieją przed strachem i oczekiwaniem tych
rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem mocy
niebieskie [rządy] poruszą się” (Łuk. 21:26).
Żydzi w ostatnich latach zyskują na ważności, zajmując w świecie pozycje kapitalistów i mężów stanu,
jak Rothschildowie, Disraeli, Gambetta, Montefiore
itp. Co więcej, w jeszcze bliższej przeszłości na skutek komplikacji wśród innych narodów kontrola nad
Palestyną znalazła się w rękach Hebrajczyków i otwarła ją dla ich narodu jako dom, gdzie zmierzają obecnie liczne grupy przedstawicieli uboższych klas z Rosji, gdzie, jak się uważa, mieszka jedna trzecia narodu. Bardzo prawdopodobne jest również to, że – jak
już wspominaliśmy – bogaci również tam uciekną, by
schronić się przed anarchią i brakiem bezpieczeństwa
w upadających mocarstwach.
Czym jednak jest ten dzień dla Kościoła? Postaramy
się to wykazać już wkrótce.
Zion’s Watch Tower, wrzesień 1879, R-25
(Kontynuacja w następnym numerze)

NIE DOPUSZCZAJ ŻADNYCH MYŚLI,
NA KTÓRE BYŚ SIĘ ZARUMIENIŁ,

GDYBY ZOSTAŁY WYPOWIEDZIANE SŁOWAMI.

Zions Watch Tower, marzec 1889, R-1110
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Oto On! Oto On!

„W pośrodku was stoi, którego wy nie znacie.” (Jan 1:26)
Jak trudną rzeczą wydaje się wiara w sprawy duchowe, to jest sprawy, które odnoszą się do istot lub warunków duchowych. Nasze doświadczenia z punktu widzenia człowieka – istoty ziemskiej – są tak dominujące, że
jest to dla nas naturalny sposób myślenia. Jedynie ci, którzy potrafią oderwać się od ziemi przez swoje wzniosłe
marzenia lub ambicje i którzy ciągle skupiają swoją uwagę na badaniu spraw duchowych, są w stanie w pełni
docenić te rzeczy i słusznie oddzielać prawdę oraz rozróżniać pomiędzy sprawami ziemskimi a duchowymi.
Niewielu wie, że jest ciało naturalne (ludzkie) i że
jest ciało duchowe; większość ludzi wyrabia sobie swój
pogląd i pojęcie organizacji świata na podstawie własnych doświadczeń; prawdopodobnie nigdy nie mieli
oni do czynienia z istotami, które nie byłyby zbudowane z ciała ludzkiego, z kości i krwi, więc trudno im jest
uwierzyć w kogoś, kto jest skonstruowany w inny sposób. Tak rozumuje umysł ludzki nie poparty przez ducha i w konsekwencji ciągle znajduje się w konflikcie
z „mieczem ducha – Słowem Bożym” (Efezj. 6:17). Tacy
ludzie na przykład mówią, że wiedzą, jak będą wyglądać w przyszłości – że będą wyglądać tak samo jak teraz, tylko będą uwolnieni od obecnych słabości i chorób; i twierdzą, że wiedzą też, jak będzie wyglądać Jezus, że będzie On taki sam jak wtedy, kiedy został ukrzyżowany, z tymi samymi ranami w nadgarstkach i stopach itp., gdyż upierają się, że jest to „ten sam Jezus”,
który przyjdzie ponownie i obejmie królowanie. Nie możemy winić tych, którzy tak rozumieją i nie widzą duchowych rzeczy, a raczej patrzą i wyobrażają sobie
wszystko na płaszczyźnie ziemskiej, gdyż wiemy (duch
to poświadcza – 1 Kor. 2:14), że „człowiek zmysłowy
nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo
są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy
je duchowo rozsądzać”. Ale możemy powiedzieć tym,
którzy mają duchowe oko do widzenia i duchowe ucho
do słuchania, że Paweł naucza takich, iż nastąpi kompletna zmiana natury z ludzkiej na duchową, która to
zmiana jest obiecana „maluczkiemu stadku”, któremu
Ojciec z przyjemnością powierzy królestwo, jakiego
„ciało i krew nie mogą odziedziczyć” (1 Kor. 15:50).
Powtórzmy jeszcze raz, że będzie to tak wielka zmiana,
że „się jeszcze nie objawiło, czym będziemy”. Spłodzony z ducha Apostoł dobrze znał ludzką naturę i ludzkie
ciało, i jeżeli my mamy być przemienieni w doskonałość człowieczeństwa, to on dobrze wiedział, w jaki sposób to wyrazić. Będąc świadomy tych rzeczy, zapewnia
nas, że po przemianie będzie to ciało duchowe, a nie
ziemskie, lecz „się jeszcze nie objawiło”, jak ciało duchowe będzie wyglądać, ani jakie właściwości będzie
miało, lecz wiemy, że będziemy podobni do Niego. Jezus również będzie miał inną formę niż ta, którą miał
poprzednio, tak inną, że nawet mimo tego, iż Paweł (i tylko Paweł – 1 Kor. 15:8) Go widział po przemianie, nie
mógł Go opisać; i my podobnie nie możemy zrozumieć,
jaką będzie nasza przemiana, ani jaką przemianę prze-

szedł Jezus, aż zostaniemy przemienieni i staniemy się
„podobni do uwielbionego ciała Chrystusowego”.
Któż twierdzi, że ciało noszące ślady po gwoździach
na rękach i stopach było uwielbionym ciałem Chrystusa? Z pewnością nikt, kto ma dobre rozeznanie
spraw duchowych, nie będzie myślał, że „ciało ziemskie” – „na podobieństwo człowieka” – „w formie sługi” było Jego uwielbionym ciałem, lecz jedynie ciałem przybranym po to, aby „zakosztować śmierci za
każdego człowieka”.
Jeśli wobec tego Jezus przyjął ludzką naturę po to,
aby wypełniły się słowa: „Skoro bowiem przyszła przez
człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie” (1 Kor. 15:21), i jeśli wiemy, że teraz
ma inną naturę w formie duchowej, to czyż nie powinniśmy być w stanie rozróżnić te dwie formy – najpierw
ludzka natura, następnie duchowa? Ten, który umarł za
nasze grzechy był człowiekiem (namaszczony Jezus);
lecz teraz nie jest już człowiekiem, jest istotą duchową.
Jako człowiek był „posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył”
(Filip. 2:9) i Jego natura nie jest już ludzką, lecz boską.
Stał się teraz „ciałem uwielbionym” – na obraz osoby
Ojca – niewidzialnego Boga, „którego żaden człowiek
nie widział ani widzieć może”. Pawłowi, jako narodzonemu (wskrzeszonemu) przed czasem, dane było zobaczyć przebłysk chwały uwielbionego Jezusa, co uszkodziło jego wzrok (1 Kor. 15:8). Czyż możemy mieć jakieś wątpliwości co do tego, w jakim czasie Jezus był
w postaci cielesnej, a w jakim w duchowej? Czyż nie
narodził się z kobiety, a po trzydziestu latach wzrastania w mądrości i swojej postawie, czyż człowiek ten nie
osiągnął doskonałości? Czyż natychmiast po osiągnięciu trzydziestego roku życia nie złożył tej ludzkiej natury jako ofiary za świat? Czyż ta ofiara nie była przyjęta przez Boga i czyż Ojciec nie przyjął tej ofiary przez
namaszczenie i napełnienie człowieka swoim duchem?
Czyż to namaszczenie nie było spłodzeniem Jezusa człowieka do boskiej duchowej natury? Czyż trzy i pół roku
jego misji nie były latami ukrzyżowania Jego ciała i Jego
ludzkiej woli? Czyż nie dokończył swojej ofiary na krzyżu? Czyż nie został wzbudzony trzeciego dnia? Czyż
ten moment nie został nazwany Jego narodzeniem –
„pierworodnym z umarłych”, „pierworodnym między
wieloma braćmi”? Czy to było narodzenie z ciała, czy
z ducha? Więc jeśli jest powiedziane, że narodził się
z ducha, jak można mówić, że On jest nadal w ciele
ludzkim – czyż Słowo nie mówi, że „co się narodziło
z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem
jest” (Jan 3:6)? Czyż nie został posiany jako ciało ludzkie, a wzbudzony jako duchowe?
Jeśli wobec tego Jezus jest postacią duchową od czasu swojego zmartwychwstania, dlaczego mielibyśmy
oczekiwać Jego wtórego przyjścia w ciele ludzkim? Czy
jest gdzieś w Piśmie Świętym napisane, że ponownie
przemieni się z istoty duchowej w cielesną? Czy nie
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jest to nierozsądne oczekiwać, zwłaszcza wśród tych,
którzy zostali oświeceni Słowem Bożym, że Jezus przyjdzie w ciele, aby Go ziemskie oko ujrzało?
Czy ktokolwiek widział kiedyś istoty duchowe –
Boga, aniołów lub Szatana – okiem ludzkim (z wyjątkiem cudów, które zostały zapisane w Biblii)? Czy jakiś astronom penetrujący niebo dniem lub nocą swym
potężnym teleskopem kiedykolwiek widział te anioły,
o których Paweł mówi, że są duchami posłanymi, aby
służyć tym, którzy będą „dziedzicami zbawienia” – lub
czy ktokolwiek widział tego, którego zwą „Szatanem”
– „księciem tego świata” – „księciem sił powietrznych”?
Kto widział takie duchowe istoty ludzkim okiem bez
cudu? Jeżeli nikt, to dlaczego mielibyśmy szukać Pana,
który przy swoim zmartwychwstaniu stał się „duchem
ożywiającym”, jako widocznego dla śmiertelników?
Ale czy nikt nie wnosi sprzeciwu? Czy aniołowie nie
powiedzieli: „Ten Jezus przyjdzie?” Tak, odpowiemy
ponownie, jak już odpowiadaliśmy wielokrotnie poprzednio; tak, tak się stanie; lecz o jakim Jezusie mówił
anioł? Czy o tym zrodzonym z Marii, czy zrodzonym
z ducha, w ciele duchowym? Odpowiadacie, że anioł
mówił o tym, który został wzbudzony przez moc Ojca
jako doskonała istota duchowa; a my również odpowiadamy, że tak, to jest ten Jezus (w postaci duchowej),
który przyjdzie w podobny sposób, w jaki odszedł – nieznany dla świata zajętego jedzeniem, piciem, sadzeniem
roślin i budowaniem i nic niewiedzącego.
Tak więc my wierzymy, że On przyszedł ponownie,
nie jako człowiek, lecz jako duch, nie w postaci ciała
ludzkiego, lecz w formie duchowej. Obecnie nikt Go
nie może widzieć, z wyjątkiem tych, którzy mają duchowy wzrok i patrzą. Ci, którzy tak patrzą, mogą Go
widzieć teraz – oczami zrozumienia rozjaśnionymi przez
światło, które świeci ze słowa proroctwa. Tacy chodzą
wiarą, a nie przez widzenie, i tacy mogą widzieć Tego,
który jest niewidzialny dla ludzkości.
Naszą misją – tych, którzy widzą obecnego [Jezusa] – jest ogłosić Go dla kościoła nominalnego, spośród którego ci, którzy są dojrzałą pszenicą usłyszą
i rozpoznają Go, podczas gdy pozostali pozostaną ślepi w tym względzie. Nasza pozycja jest bardzo podobna do pozycji Jana Chrzciciela przy pierwszym przyjściu Jezusa, kiedy przyszedł w ciele do „cielesnego
Izraela”. Jan przedstawił go jako „Baranka Bożego,”
który gładzi grzech świata. Tak i my przedstawiamy
Go dzisiaj dla duchowego Izraela jako Księcia Żywota i Króla Chwały.
Zapytany przez wielkich ówczesnego świata co do
racji i prawa głoszenia poza kościołem żydowskim,
oświadcza [Jan], że jest to jego specjalnym zadaniem
wydawać świadectwo światłu i prawdzie o obecności
namaszczonego Pana Jezusa. Tak więc i my, kiedy jesteśmy pytani o nasze motywy, wyjaśniamy, że są one
następujące: Król przyszedł i zwołuje swoich współdziedziców; muszą oni zostać powiadomieni o Jego
obecności. Teraz, tak jak i wówczas, jest to prawdą, że
„stoi pomiędzy wami ten, którego nie znacie”. Patrzcie i uważajcie, lecz nie patrzcie „na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne; albowiem rzeczy widzialne
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[dla cielesnego wzroku] są doczesne, ale niewidzialne
są wieczne” (2 Kor. 4:18).
Chociaż nie widzimy „Żniwiarza”, widzimy Jego pracę wokoło nas w kościele nominalnym – pszenicę i kąkol – to, co prawdziwe i to, co fałszywe musi być oddzielone od siebie, tak aby w słusznym czasie pszenica mogła „zajaśnieć jak słońce w Królestwie Ojca swego” –
którego to Królestwa ciało i krew odziedziczyć nie mogą.
Rozumiemy, że rozpoznanie obecności Pańskiej jest
uświęcającą i zasadniczą prawdą, która jest konieczna
do udoskonalenia świętych obecnie żyjących, a zdolność jej postrzegania, testem duchowego wzroku w czasie obecnym, podobnie jak w czasie pierwszego przyjścia. Wówczas próba nie polegała na sprawdzeniu, czy
kościół żydowski wierzył prorokom, że Mesjasz przyjdzie któregoś dnia, ani też nie polegała na sprawdzeniu, czy wierzyli, że to przyjście nastąpi wkrótce, gdyż
czytamy, że „wszyscy ludzie pozostawali w oczekiwaniu” na Jego przyjście; lecz próba ta polegała na sprawdzeniu, czy uwierzą w Jego obecność, w sposób, w jaki
nie oczekiwali Jego przyjścia. Obecnie ta próba jest podobna – nie czy wierzymy, że Jezus nadchodzi – ale czy
ktoś widzi Jego obecność; i tylko ci, którzy posiadają
wzrok duchowy, widzą Go. „W pośrodku was [między
wami] stoi, którego wy nie znacie.”
Zion’s Watch Tower, lipiec i sierpień 1881, R-242

ZACHĘTA DO IMIGRACJI DO PALESTYNY
W tureckim parlamencie został przedstawiony
projekt, który ma na celu zachęcenie Żydów do imigracji do Palestyny. Proponuje się zlikwidowanie tak
zwanych „czerwonych paszportów”, które do tej pory
otrzymywał każdy Żyd przybywający do Palestyny
jako zabezpieczenie, że nie pozostanie tam dłużej
jak trzy miesiące. Oczekuje się, że taka ustawa bardzo ułatwiłaby żydowskie osadnictwo w Palestynie
i zniosła restrykcje, które powstrzymują wielu przybywających tam Żydów od osiedlenia się na tym terenie.

POSZUKIWANIE STARYCH ŚCIEŻEK
Wydawca tego czasopisma został zaskoczony niedawną prorozycją Stowarzyszenia Żydówek, by przemówić do nich na temat proroctw Hebrajskiej Biblii. Niektórzy z ich mężów, dowiedziawszy się o tej
sprawie, również zapragnęli uczestniczyć w spotkaniu, tak że ich sala okazał się za mała i zaszła potrzeba poszukania większej. Nawet jeśliby całe to
zamierzenie nie doszło do skutku, to i tak dowodzi
to właśnie takiego spoglądania na Pana, jakiego powinniśmy się spodziewać w obecnym czasie. Nie powiniśmy się spodziewać, by do Żydów przemówiło
duchowe posłannictwo, ale z pewnością mamy dla
nich bardzo radosne poselstwo restytucyjne, które
dotrze do nich pod ich Nowym Przymierzem wspomnianym w Rzym.11:27 oraz Jer. 31:31.
The Watch Tower, 1 grudnia 1909, R-4521,4523
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Czego się spodziewamy
Nadzieja naszej przemiany z ludzkiej, ziemskiej natury w duchową, niebiańską naturę jest oczywiście punktem kulminacyjnym naszych wszystkich oczekiwań.
Jako spłodzeni pragniemy narodzenia do pełnego i wyraźnego obrazu osoby naszego Ojca, do chwały chwalebnego Ciała Chrystusa. Nic więc dziwnego, że owa
najbardziej pożądana rzecz wydaje się być tym właśnie
oczekiwaniem, kiedy jakakolwiek data jest odnoszona
do wypełnienia jakiegoś proroczego okresu.
Ciągle napotykamy trudność w odniesieniu do bieżącego roku 1881. Ponieważ wszyscy wiedzą, że spodziewamy się, iż święci będą przemienieni z ludzkich
w duchowe istoty, że często odnosimy się do października obecnego roku jako ostatniego punktu proroczej
równoległości, niektórzy czytelnicy przypuszczają, że
spodziewamy się przemiany w tym czasie. Tak jednak
nie jest. Traktujemy październik tego roku jako koniec
łaski – koniec czasu, wieku lub dnia Pańskiego przyjemnego, czas zamknięcia „ciasnej bramy” i „wąskiej
drogi” lub też sposobności stania się członkiem Oblubienicy Chrystusa i uczestnikiem Jego boskiej natury.
Wiek Ewangelii jest okresem wyboru ze świata tych,
co uczynili z Panem przymierze przy ofierze (Ps. 50:5;
Mat. 3:17). Oni będą Jego Oblubienicą. Jest to czas „pieczętowania” świętych, naznaczenia ich jako odłączonych, a według naszego zrozumienia tej sprawy – wybieranie i pieczętowanie zakończy się w październiku.
Ktokolwiek chciałby być „małżonką Barankową” musi
poświęcić się i ofiarować przed tym czasem albo będzie za późno. Niewątpliwie są tacy, którzy słysząc wyrażenie „zbyt późno” będą przypuszczać, że spodziewamy się tego, iż Oblubienica będzie zabrana z ziemi
i dlatego będzie „za późno”. Nie jest tak, chociaż spodziewamy się, że podczas gdy wszyscy będą już policzeni, zapieczętowani i wybrani, to przez pewien czas
po tym mogą jeszcze nie być przemienieni. Nie twierdzimy, że wiemy, jak długo, ale wierzymy, że jest jeszcze praca pouczenia Wielkiego Ludu, która ma być wykonana przed ich przemianą.
Czy wierzysz zatem, że ci wszyscy, którzy nie są poświęceni i zapieczętowani przed październikiem, są straceni – pytają ci, co nie są zapoznani z naszymi poglądami. Nie wierzymy, że będą „straceni” w ogólnym sensie, w jakim rozumiane jest to słowo, a mianowicie przeznaczeni na wieczne męki. Wierzymy wszakże, iż wszyscy tacy stracą wspaniałą „nagrodę naszego wysokiego
powołania”, stracą na zawsze możliwość stania się
członkami „małżonki Chrystusowej”, tj. sposobność bycia złączonymi z Nim dziedzicami i uczestnikami boskiej natury. Nadal będą mieli starą albo ludzką naturę,
którą Jezus odkupił i obiecuje, że (kiedy Oblubienica
będzie kompletna – w Wieku Tysiąclecia) owa natura
będzie znów przyprowadzona do swej pierwotnej ludzkiej doskonałości.
A jeśli zatem nie spodziewamy się, że skompletowanie Oblubienicy będzie zasygnalizowane przez jej przemianę, czego zatem spodziewamy się jako znaku? Nie

spodziewamy się żadnego znaku dostrzegalnego dla
naszego cielesnego wzroku, lecz dla oczu zrozumienia
oświeconych przez Słowo Boże, dzięki którym zobaczyliśmy to, co teraz ma miejsce, a mianowicie „żniwo” i obecność naszego Pana. Tym samym wzrokiem
wiary spodziewamy się ujrzeć koniec „przyjemnego dnia
Pańskiego” i „dzień pomsty Boga naszego” rozpoczynający się z przyszłym październikiem. Tę samą myśl
zdaje się przekazywać prorok Izajasz, kiedy mówi:
„Dzień pomsty był w sercu moim, a rok odkupionych
moich przyszedł” (Izaj. 63:4). Pomsta następuje natychmiast po skompletowaniu „maluczkiego stadka”.
Ten przejściowy okres następujący po Wieku Ewangelii i poprzedzający Wiek Tysiąclecia jest często wspominany jako „czas ucisku” albo „dzień pomsty” zaplanowany po to, by ukarać czyniących zło i przygotować
świat na błogosławione panowanie sprawiedliwości pod
rządami „Księcia pokoju”. Zobacz następujące teksty:
Przyp.6:34, Izaj.35:4 i 34:1-8, Rzym.12:9, Hebr.10:30
i 2 Tes.1:8, niektóre z nich są symboliczne.
Ten „dzień pomsty” chronologicznie zaczął się w roku
1874, ale przez pierwsze 7 lat wydawał się znaczyć dla
nominalnego kościoła zarówno czas łaski, jak i próby,
tak jak na to wskazuje równoległy okres 7 lat w odniesieniu do cielesnego Izraela. Tych 7 lat tam (siedemdziesiąty tydzień z proroctwa Daniela 9:27) było czasem łaski i próby zarazem, czasem oddzielenia „prawdziwych Izraelitów, w których nie ma zdrady” od nominalnego Izraela. Siedem lat tutaj stanowi dokładne przeniesienie ze żniwa żydowskiego – jest to czas łaski, próby i oddzielenia prawdziwych chrześcijan (całkowicie
poświęconych) od wyznawców nominalnego kościoła.
Teraz więc, jeśli jest to właściwe zrozumienie Słowa, możemy się spodziewać, że pomsta rozpocznie się
w październiku. Jak już pokazaliśmy, ta pomsta zaczyna się od nominalnego kościoła i spowoduje ból, udrękę, „płacz” i symboliczne „zgrzytanie zębów” wśród
wszystkich, którzy uczeni są i zarządzani przez kościelne
wyznania wiary i kreda zamiast przez Słowo Boże –
pomiędzy nimi są tacy, którzy uznają synody, rady i konferencje itp. jako „głowy”, „wzorce” i „władze”, od których pochodzą prawa. Pozwalają innym ludziom kierować sobą, zamiast uznać Chrystusa jako jedyną głowę i władzę – jak to uczynił ap. Paweł gdy mówi: „Trzymając się głowy [Jezusa], z którego wszystko ciało (…)
posiłek biorąc (…) rośnie wzrostem Bożym” – w łasce
i znajomości (Kol. 2:19). To prawo – Słowo Boże – powinno być JEDYNYM „prawem” i „zasadą” dla wszystkich, którzy są prawdziwie Jego członkami.
Przekonanie, że ich organizacje kruszą się, ich prawa i kreda tracą znaczenie (bywają podarte na kawałki), a ich „wzorce” i „władze” (ich „głowy”) tracą władzę – będąc odrzucone i wzgardzone – będzie z pewnością straszne dla wszystkich pokładających w nich swe
nadzieje. [„Biada piersiami karmiącym (uczącym)
w tych dniach”]. Stanie się tak, ponieważ prawdziwa
Głowa, Władza i Wzór Kościoła – Chrystus, obejmie

4/2009

STRAŻ

sam swą wielką moc i rozpocznie swe panowanie (Obj.
11:17), a wszystkie owe fałszywe głowy, „wzorce”
i „władze” będą odrzucone, bo „błyskawice jego oświecają okrąg świata” ( Psalm 97:4). Światło i znajomość
tak bardzo się rozszerzy, że wszystkie formy błędu i zła
będą ostatecznie rozproszone (usunięte) przez zajaśnienie Jego obecności (2 Tes. 2:8).
Niech jednak nikt od tej chwili już nie myśli, że spodziewamy się w tym roku przemienienia, a tym, którzy
tak sądzą, polecamy ponowne uważne przeczytanie artykułu z numeru majowego zatytułowanego „Rok 1881”.
Dodajmy, że podczas gdy „pomsta” lub „ucisk” nie będą
dłużej powstrzymywane po październiku, to jednak ich
okazałych rezultatów nie będzie się dało dostrzec w ciągu jednego dnia. Pełne wypełnienie będzie wymagać
miesięcy, a nawet lat.
Zadawano nam pytanie, co rozumiemy przez określenie „wynijdźcie z niego”; czy istotnie mamy na myśli to, iż dla ludzi oznacza to zerwanie więzi z kościołem Chrystusa. Jakim prawem potępiacie Kościół Chrystusowy, składacie odpowiedzialność na Bożych wybranych, o których wiemy, że niewątpliwie należą do Pańskich klejnotów?
Tu właśnie tkwi wasz błąd. Nigdy nie radziliśmy nikomu, by zerwał swój związek z Kościołem Chrystusa
(„których imiona zapisane są w niebie”). Nie; jesteśmy
bardzo daleko od tego. Nigdy nie krytykowaliśmy tego
kościoła, którego prawem jest Słowo Boże, którego organizacja jest duchowa i którego jedność polega na „więzach miłości”. Kiedy cytujemy potępienia ze Słowa
Bożego, nie obrażamy „Bożych wybranych” – świętych
– ponieważ „pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia” (Psalm
119:165). Nigdy też nie twierdziliśmy, że nominalny
kościół jest pozbawiony tych, których Pan nazywa swoimi „klejnotami”. Wprost przeciwnie, właśnie dlatego,
że tacy są w nominalnym kościele, duch przez Słowo
wzywa tę szczególną klasę i tylko do niej mówi: „Wynijdź z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami
grzechów jego i nie wzięli z plag jego”. O takich, którzy nie uwolnią samych siebie i nie wyjdą z przywiązania do „wyznań wiary” i różnych „-izmów”, będziemy
zmuszeni wnioskować, że tak bardzo związani są przez
„bojaźń ludzką, która przynosi udręczenie”, że skłonni
są raczej okazać posłuszeństwo ludziom niż Bogu
i wskutek tego nie są „zwycięzcami”.
Popatrzcie na tych w nominalnych kościołach wy,
którzy myślicie, że są oni tym kościołem, Pańską własnością jako czysta panna mająca wkrótce stać się Jego
Oblubienicą; zastosujcie do nich biblijne warunki
uczniostwa, jak też do samych siebie, i niech sami siebie osądzą, czy są oni blisko wymagań. Jezus powiedział: „Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie” (Mat.
16:24). Czy myślicie teraz, że w kościele z imienia wielu jest takich w zupełności poświęcających swój czas,
pieniądze, zdolności, opinię, wszystko? Wszyscy członkowie prawdziwego Kościoła są tacy, ale tylko bardzo
nieliczni w nominalnym kościele. Czy macie jakikolwiek powód, by przypuszczać, że jeden na dziesięciu
wyznawców jest też wykonawcą swego przymierza?
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A przecież tylko tacy, co są naśladowcami stóp Jezusa,
są tymi jedynymi, którzy zwyciężają świat i będą Jego
współdziedzicami. Z pozostałych część jest pokonana
przez świat, a inni nigdy nie byli poświęceni, a w rezultacie zawsze byli światem.
Podsumowując dodajmy: Jeśli zdajesz sobie sprawę,
że obecnie żyjemy w czasie „żniwa”, możesz z łatwością zauważyć, że kolejną pracą jest odłączanie i oddzielanie. Zadaniem Żniwiarza-Króla, obecnego teraz,
jest zebranie Jego klejnotów. Woła więc swe owce po
imieniu, a one znają Jego głos i idą za Nim.
Kiedy spojrzymy na tę kwestię z właściwego punktu
widzenia, zdamy sobie sprawę, że nic tak nie szkodzi
pożytkowi i wpływowi prawdziwie poświęconemu „maluczkiemu stadku”, jak wielkie uznane światowe instytucje, domagające się zaszczytu bycia uznanymi za naśladowców łagodnego i uniżonego Zbawiciela – którzy
wprawdzie wyznają Boga swymi wargami, lecz ich serca są daleko od Niego. Przez zajmowanie się zewnętrznym oczyszczaniem odwracają swą uwagę od prawdziwych duchowych warunków i tak wynoszą przykazania
i kreda ludzkie, by wzbudzać u swych członków lęk
przed przyszłymi mękami, jeśli będą myśleć sami za
siebie. To z tych instytucji, które zdobyły nad społeczeństwem tak ogromną władzę, że są w stanie straszyć
odrzuceniem każdego, kto odważy się nie zgodzić lub
zaprzeczyć ich władzy, którzy „unieważniają słowo Boże
przez swoją naukę (tradycję)” (Mar. 7:13) – to z nich
trzeba wyjść, bo Pan wzywa: „Wynijdźcie z niego” do
miejsca wolności od człowieka i hołdowania mu, jak
też ludzkim wyznaniom, daleko tam, gdzie można chwalić Boga i być wyuczonym od Niego, wyjdźcie do miejsca, gdzie możecie rosnąć w łasce.
Wielu powie i powiedziało: Czy nadal w kościele nie
pozostaje sporo „dobrych ludzi” i z ich powodu nie
możemy go potępiać ani nie opuścimy go. Jezus jednak
potępia go, gdy mówi: „Wyrzucę cię z ust moich” (Obj.
3:16). To wołanie dochodzi do tych wszystkich „dobrych
ludzi” i będzie próbowało ich dobroć. Jeśli nie będą
posłuszni, nie będą uznani za dobrych w Bożych oczach,
ale za uczestników grzechów Babilonu, przez co wezmą udział w jego plagach. Niechaj to nie będzie kamieniami obrażenia na drodze twojego posłuszeństwa.
Potraktuj Boży głos do ciebie, jak rozkaz, jak gdybyś to
ty tylko był tym jedynym klejnotem, który ma zostać
zbawiony.
Obecny głos pochodzi z „dachu”, „łoża” lub „młyna”, a jego posłaniem jest: „Zgromadźcie mi świętych
moich [kłosy pszenicy spomiędzy chwastów], którzy ze
mną uczynili przymierze przy ofierze” (Ps. 50:5). Ci,
którzy poświęcają wszystko w chętnym posłuszeństwie,
są Jego klejnotami.
Zion’s Watch Tower, lipiec i sierpień 1881, R-247

KTOKOLWIEK SPRAWIA,

ŻE PRAWDA WYGLĄDA NIEPRZYJEMNIE,

POPEŁNIA WIELKĄ ZDRADĘ PRZECIWKO CNOCIE .

Zions Watch Tower, marzec 1889, R-1110

10 2

ST RA Ż

4/2009

Przygotowanie do wypełnienia
Bożej obietnicy dla Abrahama
„BŁOGOSŁAWIONE BĘDĄ W NASIENIU TWOIM WSZYSTKIE NARODY ZIEMI”
(1) Mojżesz był obrazowym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a narodem izraelskim (wyobrażającym ludzkość);
podjął się błogosławienia im przez pośredniczenie w zawarciu Przymierza Zakonu między nimi a Bogiem. Dzięki jego pośredniczeniu ich wcześniejsze grzechy zostały pominięte, pod warunkiem, że będą doskonale wykonywali Boskie Prawo. Układ ten upadł, ponieważ nie
mogli oni pozostać w relacji przymierza z Bogiem, będąc niezdolnymi do doskonałego wykonywania Bożego Prawa.

(1) Jezus przez proroctwa Bożego przeznaczenia jest
Pośrednikiem „pomiędzy Bogiem a ludźmi” – światem.
Podejmuje się zaspokojenia sprawiedliwości względem
wszystkich, a potem błogosławienia wszystkim w ramach Tysiącletniego Królestwa Pośredniczenia (przez
Izrael reprezentowanego w starożytnych świętych) przez
udostępnienie wszystkich możliwości stania się prawdziwymi Izraelitami, a przez to gotowymi do ponownego przekazania Ojcu na warunkach wiecznego Prawa
Przymierza.

(2) Zgodnie z Bożym zarządzeniem obrazowy pośrednik dobrał sobie do współpracy plemię kapłańskie –
Aarona i jego synów oraz całe pokolenie Lewiego –
„jego dom”, przez których sprawowane były ofiary pośredniczenia.

(2) Zgodnie z Bożym zarządzeniem Chrystus, prawdziwy Pośrednik, podczas obecego Wieku dobiera sobie
klasę kapłańską – Kościół – „maluczkie stadko”, „królewskie kapłaństwo” oraz „wielki lud”, czyli „domowników wiary”, pozafiguralnych Lewitów.

(3) Dom Mojżesza (plemię Lewiego) było specjalnie
wybrane przez Boga jako jego „pierworodny”. On sam
reprezentował pierworodnych Izraela zachowanych
w noc Paschy, kiedy to pierworodni egipscy tej samej
nocy zostali wybici.

(3) „Dom wiary”, którego częścią jest „królewskie kapłaństwo”, nazywany jest przez Pana „kościołem pierworodnych”. Obejmuje on wszystkich zachowanych
w czasie „nocy” Wieku Ewangelii, poprzedzającej tysiącletni dzień ogólnego wybawienia.

(4) Choć Aaron był przywódcą tego domu, został on
poddany Mojżeszowi, swemu bratu. Jak Pan oznajmia:
„On [Aaron] będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za
boga [władcę]” [2 Mojż. 4:16].

(4) „Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego
uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana
wyznania [porządku] naszego, Jezusa Chrystusa” (Hebr.
3:1). Poświęcenie kapłańskie poprzedza królowanie
i działanie na rzecz pośredniczenia względem ludzi.

(5) Aaron i niżsi kapłani oraz Lewici – wszyscy oni pomagali Mojżeszowi – byli jego sługami i znajdowali się
pod jego kierownictwem w zakresie pośredniczenia
w pojedynczych usługach dla zaspokojenia sprawiedliwości i pokropienia ludu, ich „pojednania” przed zainaugurowaniem Przymierza Prawa, które symbolizowało ich zgodność z Bogiem oraz Jego akceptację dla nich
tak długo, jak długo wykonywaliby jego Prawo. Dlatego jest napisane: „Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa
w całym domu jego” – w pokoleniu Lewiego [Hebr. 3:5].

(5) „Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje,
którego domem my jesteśmy, jeśli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy” (Hebr. 3:6). Służba ta obejmuje ofiary zadośćuczynienia, a później błogosławienie i nauczanie świata, w celu przygotowania wszystkich do odnowienia
związku przymierza z Bogiem, takiego jak przed upadkiem. Wszyscy zgadzający się wykonać całe Boskie
Prawo, jak wyznał Izrael przed Mojżeszem [2 Mojż.
24:7], będą błogosławieni przywilejami Tysiąclecia –
restytucją, co uzdolni ich do doskonałego postępowania, by mogli wejść w bezpośredni związek z Bogiem.

(6) Kapłani uczestniczyli w ofiarowaniu „kozłów i cielców”, których krew pokropiła tablice Zakonu, a następnie pokropiła wszystkich ludzi, ponieważ nie była to ta
sama ofiara za grzech, która była składana „na każdy
rok ustawicznie” i która mogła oczyścić od grzechu jedynie w sposób symboliczny – Hebr. 9:19-21.

(6) Pozaobrazowi kapłani są zaproszeni, by przyłączali
się do Najwyższego Kapłana w pracy ofiarowania potrzebnej do rozpoczęcia Królestwa Pośredniczenia:
„Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście
stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną
Bogu, to jest rozumną służbę waszą” – Rzym.12:1.
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(7) Zabicie kozła i cielca na ofiarę za grzech, której krew
oczyszczała grzechy domu pośredniczącego, a także
grzechy całego ludu, odnosiło skutek tylko na rok i było
powtarzane „na każdy rok ustawicznie”. Ponieważ nigdy nie usuwało ono rzeczywistego grzechu, to i błogosławieństwo, które spływało było zaledwie tymczasowe, jak to wynika z potrzeby dorocznego powtarzania
ofiary (Hebr. 10:1). Dwa zabicia i dwa pokropienia Ubłagalni miały symboliczne znaczenie w wielu obrazach.

(7) Pozaobrazowy cielec i kozioł, „lepsze ofiary” Jezusa i Jego „członków”, jego podkapłanów (cała zasługa
spływa z ofiary Jezusa przez Jego podkapłanów) będą
całkowicie skuteczne i nie będą wymagały żadnego powtarzania. Najwyższy kapłan ofiarował samego siebie
(cielca) w Jordanie i „dokonał” ofiary na Kalwarii. Następnie ofiarował swój Kościół (kozła) w Dzień Pięćdziesiątnicy, a ofiara ta zakończy się wraz ze śmiercią
ostatniego „członka” w ciele – Hebr. 10:22,23.

(8) Skutkiem tego, że ofiary owe były jedynie obrazowe, Przymierze Zakonu nie było w stanie Izraelowi zapewnić wiecznego życia i błogosławieństwa. Dlatego
też nie otrzymali oni wspaniałych nadziei uczestniczenia z Mesjaszem w błogosławieniu i pouczaniu wszystkich narodów ziemi, co przewidywały obietnice dane
Abrahamowi. Ale czego nie mogli osiągnąć jako całość, otrzymają wybrani, pozostała zaś część została
„zatwardzona”, aż do czasu, gdy wszyscy wybrani
„członkowie” duchowego Izraela – pozaobrazowego
Mojżesza i jego domu – zostaną jako pierwsi wybawieni przez moc Bożą w pierwszym zmartwychwstaniu –
Jan 1:13; Rzym. 11:25-31.
Żaden Żyd nie może otrzymać życia wiecznego na
mocy Zakonu za wyjątkiem jednej z dwóch metod.
(1) W „stosownym czasie” może zostać „członkiem” Pomazanego Kapłana, Króla, Pośrednika przez stanie się
martwym dla Zakonu i żywym dla Boga przez Jezusa
Chrystusa (Rzym. 6:11; 7:4); (2) W Tysiącleciu stare
Przymierze Zakonu będzie zastąpione nowym Przymierzem Prawa i wszyscy spod starego przymierza przez
tysiąc lat będą mieli możliwość przejścia pod Nowe
Przymierze – przez lepszego Pośrednika, Chrystusa.

(8) Na skutek „lepszych ofiar” prawdziwego Pośrednika – Króla i Kapłana – Kościół Wieku Ewangelii, zaakceptowany przez Ojca jako ofiary w Dniu Pięćdziesiątnicy, będzie się rozwijał, aż wszyscy zejdziemy się
„w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego” – którego Jezus będzie Głową, a my jego
„członkami” (Efezj. 4:13, Dzieje Ap. 3:23). Jezus i wszyscy Jego „członkowie” są sługami Nowego Przymierza
(Mal. 3:1, 2 Kor. 3:6). Pierwszą służbą jest ofiarowanie. Przy końcu tego wieku krew, „święta i przyjemna”
przez zasługę Jezusa (Rzym.12:1), zostanie zastosowana „za cały lud”. Następnie Królestwo Mesjasza w jednej chwili przywróci do doskonałości Starożytnych
Świętych, którzy od razu znajdą się w społeczności
Nowego Przymierza z Bogiem. Oni to jako ziemskie
nasienie staną się „książętami”, przez których błogosławieństwa Tysiącletniego Królestwa spłyną na całą
ludzkość. Rezultat będzie wspaniały: Wszystkie narody ziemi będą błogosławione wiedzą i pomocą w wydobyciu się ze stanu grzechu i śmierci, by powrócić do
odnowionych warunków przymierza życia wiecznego
na warunkach posłuszeństwa. Buntownicy zostaną całkowicie zniszczeni w drugiej śmierci.
The Watch Tower, 15 grudnia 1909, R-4537

Opis do diagramu na następnej stronie
Jest tylko jedno Boskie Prawo, niezależnie od tego, w jaki sposób byłoby ono sformułowane – najwyższa
miłość dla Boga i ta sama miłość dla bliźniego jak dla samego siebie. Do tego Prawa muszą dostosować się
aniołowie i ludzie, by znaleźć się w związku przymierza z Bogiem i cieszyć się życiem wiecznym. Przymierze
Prawa usiłowało tego dokonać względem Izraela podczas Wieku Żydowskiego, przez jego pośredniczące dzieło
jednego Dnia Pojednania odnawianego „na każdy rok ustawicznie”.
Pozaobrazowy Mojżesz (Chrystus – Głowa i Ciało, „Królewskie Kapłaństwo”), przez Jego „lepsze ofiary”
z powodzeniem wprowadzi pozaobrazowy Izrael w związek przymierza i życia wiecznego. Wiek Ewangelii jest
„czasem przyjemnym” na poświęcanie się kapłanów przez ofiarowanie (Psalm 50:5) i na zapłacenie wymaganej
przez sprawiedliwość ceny okupu, złożonej na Kalwarii. Wiek Tysiąclecia będzie czasem pojednania świata, co
symbolizuje pokropienie przez Mojżesza „ludu” krwią ofiar pojednania. Pojednanie pomiędzy Bogiem i ludźmi
nie dokona się całkowicie aż do zakończenia Tysiąclecia, kiedy to Chrystus odda Królestwo Ojcu.
Świat przez odnowione Izraelskie Przymierze i przez lepszego Pośrednika zacznie otrzymywać błogosławieństwa Nowego Przymierza natychmiast pod Królestwem Pośredniczenia, ale nie wcześniej, jak dopiero po zakończeniu się Tysiąclecia, doskonali, odnowieni ludzie zostaną dopuszczeni do związku przymierza z Bogiem.
Kościół, przyjęty przez Chrystusa za sprawą wiary i poświęcenia jako członkowie pozaobrazowego Nasienia
Abrahamowego już teraz pojednany z Bogiem przez ich Oblubieńca-Orędownika, znajduje się w związku i błogosławieństwie Przymierza – Gal. 3:29.
The Watch Tower, 15 grudnia 1909, R-4538
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EDEN
Adam, stworzony jako doskonały, znajdował się w związku przymierza z Bogiem, pod Boskim Prawem – Bądź posłuszny i żyj wiecznie; jeśli nie będziesz posłuszny, to umrzesz. Grzech przerwał ten
związek przymierza i sprowadził na Adama oraz jego potomstwo wyrok śmierci. Ich jedyną nadzieją
jest przywrócenie doskonałości, a następnie odnowienie warunków przymierza przez Mesjasza.

BOSKIE WIECZNE PRZYMIERZE PRAWA

WIEK PATRIARCHÓW

WIEK ŻYDOWSKI

WIEK EWANGELII

WIEK TYSIĄCLECIA

CHRYSTUS W CHWALE, POŚREDNIK, PROROK KAPŁAN, KRÓL, SĘDZIA IZRAELA, pojednujący i udoskonalający upadłych ludzi jako ziemskie
nasienie Abrahama – czyniąc ich gotowymi do przekazania ich Bogu pod
odnowione Przymierze Prawa.
Ojcem wielu narodów wystawiłem cię
[Abrahama].
„Krew” Chrystusa zapewnia wszystkim ludziom przywilej powrotu do związku przymierza z Bogiem. Rzym. 4:17.

KRÓLESTWA POŚREDNICZENIA
JEZUS CHRYSTUS PRZEZ SWĄ DOSKONAŁĄ ofiarę oraz Kościół, Jego „członkowie”
przez ich usprawiedliwioną z wiary ofiarę wywyższeni do związku przymierza na duchowym poziomie – dziedzice przymierza przysięgi – „Nasienie” Gal. 3:29
By zachowali związek przymierza, wymagane jest od nich posłuszeństwo duchowi Bożego Prawa w Chrystusie. „Jesteście nie pod
zakonem, ale pod łaską” – Rzym. 6:14.
„Wielki Lud” spłodzonych z ducha znajdzie
się na tym poziomie przez „zatracenie ciała”.

STAROŻYTNI ŚWIĘCI, ZIEMSKIE NASIENIE ABRAHAMA W ZWIĄZKU
PRZYMIERZA, „KSIĄŻĘTA PO WSZYSTKIEJ ZIEMI”, ZIEMSKI POZIOM
KRÓLESTWA POŚREDNICZENIA,
WSZYSTKIE NARODY ZIEMI W PROCESIE NAPRAWIENIA W RAMACH
KRÓLESTWA POŚREDNICZENIA.

AŻ DO CZASU
GDY ZUPEŁNOŚĆ Z POGAN WEJDZIE
I SKOMPLETUJE CIAŁO CHRYSTUSA

NAGRODA OTRZYMANA PRZEZ CHRYSTUSA I OFIAROWANYCH – Rzym. 11:7.
NARÓD ŻYDOWSKI ZATWARDZONY
I ODRZUCONY AŻ DO ZAKOŃCZENIA
WYBORU DUCHOWEGO IZRAELA
Rzym 11:25-32.

WIEKI
PRZYSZŁE
WIECZNA
BŁOGOŚĆ

CHRYSTUS

NA TRONIE

Z OJCEM

Ludzkość na nowo w
związku przymierza z Bogiem. Koniec Pośredniczego Królestwa 1 Kor.
15:24-28. Przywróceni zostali doświadczeni przez
sprawiedliwość, a niegodne „kozły” zniszczone. Obj.
20:9-10; Mat. 25:41-46.

Szatan i wszyscy złoczyńcy

1 Jana 5:19 NIEPOSŁUSZNI WYTRACENI DRUGĄ zniszczeni; Czysty wszechświat. Wszelkie stworzenie
„Świat wszystek w złem położony jest”
ŚMIERCIĄ JAKO WROGOWIE BOŻY. wielbi Boga – Obj. 5:13.

Wierzący usprawiedliwieni tymczasowo
przez wiarę, co daje im możliwość
ofiarowania ziemskich spraw.
Tracąc swe usprawiedliwienie
przejdą na poziom rzeczywistego
usprawiedliwienia
w Tysiącleciu.

WSZECHŚWIATA

DOSKONAŁOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO NAGRODZONE ŻYCIEM WIECZNYM
OD ADAMA DO MOJŻESZA

OBRAZOWEGO PRZYMIERZA
OD MOJŻESZA DO CHRYSTUSA

rzeczywistej i przypisanej oraz
pny nawet dla celów ofiarniczych
Orędownika ludzi – Hebr. 11:38-40

przypisanego związku przymierza z Bogiem

związku przymierza

Abrahamowe przymierze przysięgi bezowocne
do czasu przyjścia Chrystusa

A Poziom doskonałości duchowej i
Starożytni Święci usprawiedliwieni z wiary do

Poziom doskonałości ludzkiej rzezwiązku przymierza z Bogiem; niedostęB aż do ukazania się Chrystusa jako

OBRAZOWY IZRAEL PRZYPROWADZONY
DO ZWIĄZKU PRZYMIERZA Z BOGIEM
PRZEZ MOJŻESZA, lecz niezdolny
do utrzymania go.
Odnawianie ofiar „na każdy rok”
nikomu nie zapewniło
życia wiecznego.
„Zbawienie jest z Żydów”
Amos 3:2; Jan 4:22

C Adam i jego potomstwo, które utraciło zwią zek przymierza i popadło w grzech oraz śmierć

