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

– Abakuk 2:1; Izajasz 21:11-12 –

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

wznijdzie słońce sprawiedliwości” – Malachiasz 4:2.



CZASOPISMO TO I JEGO POSŁANNICTWO
Czasopismo to mocno stoi na stanowisku obrony jedynego prawdziwego fundamentu chrześcijańskiej nadziei, który

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

Jest ono wolne od ulegania jakimkolwiek podziałom, sekciarstwu czy wierzeniom ludzkim i pragnie, aby każdy tutaj
wyrażany pogląd był coraz pełniej poddany woli Bożej w Chrystusie, tak jak jest on przedstawiony w Piśmie Świętym.
Dlatego też śmiało może ono ogłaszać to, co Pan powiedział – według Boskiej mądrości, którą dane jest nam pojmo-
wać. Jego stanowisko nie jest dogmatyczne, lecz zdecydowane, ponieważ wiemy, na czym budujemy, niezachwianie
wierząc w mocne obietnice Boże. Jest ono redagowane z wiarą, że będzie używane tylko i wyłącznie w służbie Bogu.
Stąd też decyzja o tym, co ukaże się na jego łamach, a co nie, musi wynikać z rozeznania Jego dobrego upodobania
i nauki Jego Słowa dla budowania Jego ludu w łasce i znajomości. Nie tylko więc zachęcamy, ale i nalegamy, aby
czytelnicy sprawdzali, czy opinie ukazujące się w tym czasopiśmie wytrzymują krytykę nieomylnego Słowa Bożego, do
którego często odwołujemy się, aby taką próbę ułatwiać. [Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAZNIE UCZY:

... że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – a szczególnie „Jego dziełem” i że proces jego budowy trwa przez cały Wiek
Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem świata i „gruntownym kamieniem węgielnym” tej Świątyni, za
której pośrednictwem po zakończeniu jej budowy wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo i znajdą przy-
stęp do Niego – 1 Kor. 3:16-17; Efezj. 2:20-22; 1 Mojż. 28:14; Gal. 3:29;

... że w międzyczasie trwa proces obciosywania, kształtowania i polerowania ofiarowanych, wierzących w Chrystusowe
pojednanie za grzech. Gdy ostatni z tych „żywych kamieni”, „wybranych i kosztownych” będzie gotowy, wówczas
wielki Mistrz Budowniczy zgromadzi wszystkich razem w Pierwszym Zmartwychwstaniu, a Świątynia zostanie na-
pełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;

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

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

... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i przygotować się do sprawowania usługi królów i kapłanów
w przyszłym wieku – Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;

... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności, które mają zostać udzielone wszyst-
kim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone
w Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego
głosu” – Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35. [Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa
Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym

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

Czasopismo STRAŻ zamieszcza wyłącznie teksty z wydaw-
nictw autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia ar-
tykułów z czasopisma THE WATCH TOWER, ale także okolicz-
nościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych
oraz materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją cza-
sopisma publikowanego od 1915 roku jako polska wersja THE
WATCH TOWER, które za wiedzą C. T. Russella prowadził Hi-
polit 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 śmier-
ci w 1930 r. Czasopismo było wydawane nadal – do 1983
roku w USA, a w latach 1987-1995 we Francji i łącznie przez
71 lat wiernie dostarczało duchowego pokarmu w języku pol-
skim. Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie
stuletniej równoległości z czasopismem THE WATCH TOWER.

W tym numerze zamieszczamy dwa teksty noworoczne, które
nacechowane są już pewnym napięciem związanym z oczeki-
waniem na zapowiadaną datę 1914 roku. Do tego nawiązuje
też jeden z listów. Publikujemy również całą serię artykułów
i wypowiedzi na temat „wielkiego ludu” z Obj. 7:9, szczegól-
nie w kontekście symbolicznego znaczenia Lewitów. W roku
1911 brat Russell obejmuje urząd pastora w Londynie, a tak-
że odbywa dwie wielkie podróże – do Europy i na zachód
USA. W tej drugiej wzięła udział duża grupa braci, podróżu-
jąca pociągiem wynajętym specjalnie na ten cel. Do wyda-
rzenia tego będziemy jeszcze nawiązywać w kolejnych nu-
merach. Również działalność na rzecz pocieszania Żydów była
ważnym i aktualnym tematem. Całej tej aktywności w trud-
nych czasach towarzyszyła troska o jedność bratniej spo-
łeczności. Takiego właśnie błogosławionego poczucia jed-
ności ducha i pokoju życzymy Czytelnikom w Nowym Roku.
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Bardzo zachęcający raport z działalności naszego Sto-
warzyszenia, który został przedstawiony 15 grudnia
[1910 r.], w naturalny sposób kieruje nasze myśli na
perspektywy i widoki wyłaniające się w Nowym Roku.
Nasz pogląd na sprawy finansowe i społeczne może
komuś wydać się tendencyjny. Na podstawie Pisma
Świętego wierzymy jednak, że żyjemy w szczególnym
czasie, który bezpośrednio poprzedza okres wielkiej
światowej anarchii przepowiedzianej przez proroka Da-
niela i który wyznacza koniec Czasów Pogan oraz inau-
gurację Królestwa Mesjasza. Spodziewając się takich
kłopotów i wierząc, że są one już bardzo blisko, nie uzna-
jemy, że rozsądnie byłoby próbować przepowiadać za-
mieszki, masowe zwolnienia, panikę itp., choć wszyst-
kie te czynniki odegrają istotną rolę w przyspieszaniu
anarchii, której wszyscy zupełnie słusznie się obawiają.

Chociaż świat powierzchownie wydaje się cieszyć
pokojem, to jednak w sercach ludzi czai się wielki nie-
pokój. Ogólny rozwój wiedzy doprowadził jednocześnie
do wielkiego wzrostu niezadowolenia i ambicji, które
poza niewielkimi wyjątkami ogólnie nie mogą zostać za-
spokojone. Niezadowolenie dało się już odczuć w Rosji,
Japonii, a w podobny sposób przyśpieszy kłopoty w In-
diach i Chinach – najbardziej ludnych częściach świata.
Jedynie Pan wie, do jakiego stopnia i jak długo jeszcze
powstrzymywane będą owe wichry sporów, jak to ob-
razowo przedstawia Objawienie [Obj. 7:1].

Rządy zaczynają się przekonywać, że wielkie okręty
wojenne i fortece wojskowe są także źródłem zagroże-
nia, a nie tylko ochroną. Na przykład całkiem niedawno
rząd Brazylii nabył dwa najnowocześniejsze okręty wo-
jenne. Gdy tylko zostały one odebrane i obsadzone bra-
zylijskimi marynarzami, załoga natychmiast się zbunto-
wała. W obliczu znacznych zniszczeń i strat rząd najwi-
doczniej odnosi wrażenie, że statki te są większym za-
grożeniem niż obce okręty wojenne stacjonujące w ich
portach. Zaproponowano, by działa z tych statków zo-
stały zdemontowane i przeniesione w bezpieczne miej-
sce aż do zaistnienia potrzeby ich użycia. W ten sposób
będą trzymane poza zasięgiem możliwych buntowników.

Podobne kłopoty ma Portugalia. W rewolucji obalono
króla i ustanowiono republikę po to tylko, by przekonać
się, że żołnierze i marynarze czują się obecnie panami
sytuacji i mogą domagać się takich płac i warunków, jakie
tylko uznają za właściwe. Gdy chwila do tego dojrzeje,
wyćwiczeni żołnierze Europy przejmą prawdopodobnie
kontrolę nad wielkimi arsenałami i ogromnymi zapasami

uzbrojenia po to, by obalić rządy, które ich uzbroiły. Nie
są to miłe perspektywy jak na początek roku, ale dlacze-
go mielibyśmy się oszukiwać. Tutaj, w Stanach Zjedno-
czonych mieliśmy podobne przykłady. Strajk tramwaja-
rzy w stolicy Ohio trwał przez wiele miesięcy i towa-
rzyszyły mu akty przemocy. Rząd stanowy usiłował za-
chować porządek, ale był w stanie dokonać tego tylko
w ograniczonym zakresie. Wprowadzone do działania
oddziały milicji stanowej stanęły po stronie strajkujących,
odmawiając działań na rzecz przywrócenia porządku,
i następnie powróciły do domów.

Choć w porównaniu do dawniejszych czasów cieszy-
my się stosunkowo dobrą koniunkturą, to zakłady pro-
dukcyjne na całym świecie, które wyposażone są w no-
woczesne urządzenia i posiadają ogromne zdolności pro-
dukcyjne, i tak popadają w regres, gdyż wykorzystują
zaledwie jedną trzecią swych możliwości. Przeważa dość
widoczny brak zaufania, gdyż inteligentni ludzie zdają
sobie sprawę z tego, że do utrzymania dobrej koniunk-
tury nie potrzeba nawet połowy pieniędzy znajdujących
się w obiegu, a to z powodu demonetyzacji srebra. Choć
sytuacja ta wywołana została przez samych bankierów,
chcących zabezpieczyć własne korzyści w postaci po-
bieranych odsetek, to jednak i dla nich ma ona pewne
strony ujemne, gdyż wywołuje niepokój na rynkach fi-
nansowych, a nawet czasami nastroje paniki związanej
z obawą o to, że gdy nastąpi utrata publicznego zaufa-
nia, to ludzie zaczną masowo domagać się wycofania
swoich depozytów. Ogólnie cały czas w świecie finan-
sów pobrzmiewają niepokojące tony, które są szczegól-
nie niekorzystne dla interesów mniejszych przedsię-
biorstw. Większe i bardziej dochodowe przedsiębiorstwa
są finansowo dobrze zabezpieczone, bywają jednak ob-
ciążane przez drobniejszy przemysł, który je zaopatruje
i od którego do pewnego stopnia ich interesy zależą. Jed-
nym słowem, sytuacja finansowa jest wyjątkowo trud-
na i nikt nie umie przewidzieć, kiedy może wydarzyć się
coś, co nią zachwieje i doprowadzi do upadku.

FEDERACJA KOŚCIOŁÓW MORGANA
Jakiś czas temu prasa donosiła, że na niedawnym po-

siedzeniu Rady Kościoła Episkopalnego światowej sła-
wy bankier i multimilioner J. Pierrepont Morgan, który
był delegatem, ofiarował dziesięć tysięcy dolarów na rzecz
funduszu, którego celem byłoby zorganizowanie religij-
nej korporacji. Pan Morgan, dobrze znany ze swych
możliwości biznesowych w zakresie korporacji finan-

Perspektywy na Nowy Rok [1911]
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sowych, przekonywał innych delegatów do swej idei
i skuteczności jej działań. Ugrupowania religijne coraz
bardziej pragną stworzenia korporacji religijnej, czyli fe-
deracji, i są coraz bardziej skłonne do tego, by dokony-
wać ustępstw w zakresie nauk i zasad dawniej uznawa-
nych za cenne, po to tylko, by osiągnąć cel założenia
takiej federacji. Jest to świadectwo wyznaniowej sła-
bości i przekonania, że znaczącą wartością byłyby po-
tęga i władza pozyskane za sprawą federacji. Czołowi
animatorzy tego przedsięwzięcia rozwodzą się nad wiel-
kimi zaletami ekonomicznymi takich połączonych ko-
ściołów w odniesieniu do ich duchownych i zarządów.
Niewątpliwie jest w tym pewna doza prawdy, jednak
rzeczywiste motywy tkwią głębiej. Uważa się, że taka
federacja prędko uzyskałaby władzę polityczną, a dzięki
temu miałaby finansowe zaplecze, wobec którego
wszystkie niepożądane prawdy musiałyby się ukrywać
lub zostać publicznie napiętnowane oraz potajemnie
zbojkotowane.

Jest rzeczą oczywistą, że taka federacja niebawem
powstanie. Pismo Święte już dawno temu przepowie-
działo jej istnienie, na co wskazywaliśmy przez minio-
ne trzydzieści lat. Jest to dla nas szczególnym znakiem
naszych dni, jednym z elementów wyznaczających za-
kończenie Wieku Ewangelii oraz zainaugurowanie Kró-
lestwa Mesjasza.

POSŁANNICTWO DO ŻYDÓW

Pismo Święte wyraźnie oświadcza, że po zakończe-
niu obecnego, ewangelicznego powołania i po skomple-
towaniu Oblubienicy Boża łaska powróci do cielesnego
Izraela. Co jakiś czas zwracaliśmy uwagę na korzystne
zmiany klimatyczne w Palestynie, a później także na ruch
syjonistyczny, który wszędzie pobudza Żydów do zain-
teresowania się ich ziemią ojczystą i zachęca ich do po-
nownego objęcia jej w posiadanie. Jednakże nadzieje te
i ambicje wydawały się niemożliwe do zrealizowania i dla-
tego zapał syjonizmu zaczął ostatnio słabnąć. I właśnie
w tej krytycznej chwili Boska Opatrzność zdaje się bło-
gosławić nasze posłannictwo do Żydów. Ciekawe jest
to, że poselstwo to zostało rozpowszechnione po całym
świecie, częściowo przez te żydowskie gazety, które były
nim zainteresowane, ale także przez te, które się mu sprze-
ciwiały. Tak czy inaczej Głos (Die Stimme) dotarł do
najdalszych krańców ziemi.

W rezultacie nadzieje żydowskie coraz silniej zwra-
cają się ku proroctwom Świętych Pism. Skutki dają pod-
stawy do żywienia nadziei, że jest to dzieło łaski, tak jak
opisuje to Pismo Święte, zapowiadając, że Pan w słusz-
nym czasie wyleje na Izrael ducha łaski i modlitw. Wia-
domość dla nich głosi obecnie, że ziemia należy do nich,
że okres ich karania dobiega końca i że wkrótce powró-
ci do nich Boże błogosławieństwo – nie jako do chrze-
ścijan, ale Żydów. Następnie rozpoznają oni duchowego
Mesjasza, o którym wspomina Daniel (Dan. 12:1). Ich
wędrówka odtąd będzie już łatwa, gdyż Królestwo zwy-
cięży, a Izrael będzie błogosławiony oraz stanie się prze-
wodem, przez który Boże błogosławieństwo spłynie na
wszystkie narody ziemi – najważniejsze błogosławień-

stwo otrzymają oni od uwielbionego Chrystusa, znajdu-
jącego się na duchowym poziomie i działającego poprzez
duchowy, niewidzialny rząd.

PRACA ŻNIWIARSKA NA OBECNY ROK

Dzień po dniu staje się coraz bardziej oczywiste, że
między tymi, którym Pan tak bardzo błogosławił Teraź-
niejszą Prawdą, dokonuje się wielkie dzieło przesiewa-
nia. W ciągu minionych trzydziestu lat ci, którzy nie zo-
stali przez nią całkowicie pochłonięci, którzy nie znaleźli
radości w tym, by ofiarować swe ciała na żywą ofiarę
w jej interesie, którzy pozostali letnimi, zamiast być go-
rącymi, są odrzucani przez Pana od jakiegokolwiek udzia-
łu w Królestwie Bożym. Inni zaś przychodzą do Praw-
dy – ze wszystkich wyznań, klas i grup wiekowych.
Część z nich dojrzewa bardzo szybko. Doprawdy, nie-
którzy z tych, co niedawno zapoznali się z Prawdą, za-
wstydzają czasami innych, którzy mieli znacznie więk-
sze możliwości, ale ostatnio je zlekceważyli. Naszą do-
radą nadal jest, by ci, którzy pragną zachować kontakt
z Prawdą i chcą utrzymać świat z dala od swego serca,
mieli plan czytania WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO,
obejmujący tyle stron dziennie – jeśli możliwe dwana-
ście – by pozwoliło to na powtórzenie wszystkich sze-
ściu tomów w ciągu niecałego roku.

Nadal zalecamy „ślub”. Z pewnością sprawdził się on
jako wielkie błogosławieństwo dla wielu spośród ludu
Bożego, nie tylko przypominając im codziennie o ich
własnym zainteresowaniu dziełem Żniwa, ale także utrzy-
mując ich w uczuciowym i modlitewnym kontakcie ze
wszystkimi braćmi. I wreszcie, pośród osaczenia na-
szych dni buduje on ochronny bastion wokół poświęco-
nego żołnierza krzyża. Bowiem w trakcie owego prze-
siewania, doświadczania i oczyszczania Kościoła ważne
jest, by owi oczyszczeni stawali się coraz bardziej su-
mienni, gorliwi, wierni i lojalni względem Pana i Jego
Prawdy oraz braci.

Ponadto odnotowujemy rozwój działalności w minio-
nym roku, co, na ile umiemy to przewidzieć, może być
kontynuowane w rozpoczynającym się roku. Ponad ty-
siąc gazet docierających do ponad dziesięciu milionów
czytelników tygodniowo z pewnością przyczynia się do
rozpowszechniania poselstwa Bożej miłości wśród
wszystkich członków rodzaju Adamowego. Także pu-
bliczne zgromadzenia w ostatnim czasie były odwiedza-
ne znacznie liczniej niż kiedykolwiek wcześniej i wzbu-
dzały większe zainteresowanie wśród słuchaczy. Może-
my się spodziewać, że te drzwi zostaną jeszcze szerzej
otwarte w rozpoczynającym się roku.

Właśnie zleciliśmy na rok 1911 druk czterdziestu ty-
sięcy egzemplarzy PEOPLES PULPIT [Kazalnica Ludo-
wa] dziennie i spodziewamy się, że ta ilość – łącznie
dwanaście milionów – nie okaże się zbyt wielka dla na-
szej służby ochotniczej i do wykorzystania przy ogła-
szaniu publicznych zgromadzeń. Rozumiemy jednak, że
jest to ogromne zamówienie i że możliwość rozpo-
wszechnienia tak wielkiej liczby ulotek zależeć będzie od
lojalności i gorliwości czytelników naszego czasopisma
[The Watch Tower]. Zachęcamy do aktywności w tej
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służbie ochotniczej nie tylko ze względu na publiczność,
ale także dla pożytku czytelników THE WATCH TOWER.
Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że ci, którzy
miłują Pana najgoręcej i którzy najbardziej doceniają Jego
dobroć i łaskę, są także najbardziej chętni do tego, by
rozpowszechniać tę wiadomość wśród innych ludzi,
a proporcjonalnie do tego Pan udziela im swojego bło-
gosławieństwa. Dlatego właśnie zachęcamy czytelników
WATCH TOWER, gdziekolwiek się znajdują, by w ten
prosty sposób stawali się głosicielami Prawdy, a także,
by głosili słowem, jeśli mają do tego naturalne zdolności
i możliwości.

Ogólnie, drodzy przyjaciele, jesteśmy zdania, że rok
1911 stwarza większe możliwości służby dla Pana, bra-
ci i Prawdy niż którykolwiek w przeszłości. Bądźmy
gorliwi w użyciu wszystkich naszych sił do wykonania
tego, cokolwiek nasze ręce znajdą do zrobienia.

SŁOWO PRZESTROGI

Potępiamy wszystko, co ma charakter pogoni za sen-
sacją i siania niepokojów między ludem Bożym. Naszą
postawę opartą na wierze winna cechować ufność i spo-
kój, gdyż wiemy, że moce zła, niezależnie od tego, co
mogą one osiągnąć z innymi ludźmi, nie potrafią zaszko-
dzić „wybranym”, którzy pozostają w cieniu Wszech-
mogącego. Dlatego pozbądźmy się obaw, jako oznak
braku wiary i ufności wobec Tego, który oświadczył,
„iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopoma-
gają ku dobremu, to jest tym, którzy według postano-
wienia Bożego powołani są” [Rzym. 8:28].

Ganiąc strach nie powinniśmy jednak zamykać oczu
na to, co dzieje się wokół nas. Odwaga, której pragnie-
my i którą docenia Pan, nie jest ślepa, ale polega na za-
ufaniu do Pana w obliczu widocznego zagrożenia.

Przypominamy naszym czytelnikom, że około dwa
lata temu nasza uwaga została zwrócona na różne incy-
denty potwierdzające, jak się wydawało, tezę, iż upadli
aniołowie są bardziej aktywni niż dawniej i że nasilają się
dowody ich zdolności do materializowania się. Dono-
szono także o ich skłonności do rozwiązłości, co zga-
dzałoby się z opisem ich upadku przedstawionym przez
zapis 1 Księgi Mojżeszowej [1 Mojż. 6:2].

W tamtym czasie podaliśmy myśl, że dla złych du-
chów możliwe byłoby zmaterializowanie się w taki spo-
sób, by uosobić kogoś spośród ludu Bożego i dopuścić
się skandalicznego występku, a następnie zdemateriali-
zować się, zniknąć i pozostawić niewinną osobę ze skut-
kami słusznego gniewu, wzbudzonego przez przestęp-
stwo. Sugerowaliśmy, że w ten sposób mogłoby zostać
sprowokowane potępienie względem tych, którzy służą
Prawdzie, a przez to także względem reprezentowanej
przez nich sprawy. Dalej mówiliśmy, że być może ta
sama Boska opatrzność, która dozwoliła na ukrzyżowa-
nie naszego Odkupiciela, może także dopuścić takie do-
świadczenia, a przez nie być może zezwolić, że wielkie
prześladowania, tak samo niesprawiedliwe jak te, które
spotkały Jezusa i Jego naśladowców osiemnaście stule-
ci temu, mogłyby stać się i naszym udziałem w obec-
nym czasie.

NIEWIELU LUDZI ZDAJE SOBIE SPRAWĘ
Z ISTNIENIA UPADŁYCH ANIOŁÓW!

Przez około dwa lata nie usłyszeliśmy na ten temat
praktycznie nic nowego. Zamierzaliśmy już nawet wy-
ciągnąć wnioski, że Przeciwnik zwiódł nas, zwracając
naszą uwagę w tym kierunku po to, by mógł przepro-
wadzić poważniejsze ataki na umysły i serca poświęco-
nych. Teraz jednak, po dwóch latach ciszy otrzymali-
śmy z dalekiej Australii wiadomość, która wydaje się
potwierdzać nasze najgorsze obawy odnośnie metod,
jakimi w czasie ucisku posługiwać się będą demony
i upadli aniołowie.

Brat Nicholson z naszej australijskiej filii donosi o zdu-
miewających zdarzeniach. Jeden z australijskich braci ma
żonę, która nie opowiada się ani po stronie Prawdy, ani
przeciwko niej, która też nie interesuje się spirytyzmem.
Całkiem niedawno ów brat po powrocie do domu usły-
szał od swojej żony wstrząsającą opowieść. Oświad-
czyła ona, że ukazał się jej brat Russell (prawdopodob-
nie widziała go na zdjęciach), który złożył jej nieprzy-
zwoite propozycje, a ona im uległa.

Na tak wielką odległość łatwo jest oczywiście zapew-
nić sobie alibi, by dowieść, że Wydawca nie mógł się
tam znajdować. Przypuśćmy jednak, że owa materiali-
zacja ze wszystkimi jej cechami miałaby miejsce w Bro-
oklynie, w domu Bethel, czy w jednym z wielu miast,
które Wydawca odwiedza głosząc Ewangelię lub że zda-
rzyłaby się w wagonie sypialnym jednego z pociągów,
którymi często podróżujemy. Jak łatwo sobie wyobra-
zić, w takich przypadkach można by mieć poważne trud-
ności z przedstawieniem alibi. A tego typu zdarzenie, któ-
re dotyczyłoby osoby Wydawcy, mogłoby także znaleźć
odniesienie w stosunku do wielu braci pielgrzymów,
a nawet innych osób spośród całego ludu Bożego.

Jak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia owych
upadłych aniołów albo przynajmniej nie wierzy w możli-
wość ich komunikowania się z ludźmi! Jak nieliczni
wierzą w możliwość ich materializowania się! Czy mo-
glibyśmy mieć pretensję do ludzi, którzy w takiej sytu-
acji obróciliby się przeciwko niewinnym? Czy wszyst-
kie tłumaczenia nie wydałyby im się nierozsądne? Gdy-
by tego typu zdarzenia miały ukształtować choćby jakąś
część doświadczeń Kościoła w nadchodzącym 1911
roku, oznaczałoby to doprawdy zbliżanie się bardzo trud-
nego okresu, w którym niektórzy z nas mogliby całko-
wicie niewinnie zostać zabici tak samo okrutnie i hanieb-
nie jak nasz Mistrz.

„JAKOBY ZWODZICIELE,
WSZAKŻE PRAWDZIWI”

Ale tego typu perspektywy nie onieśmielają i nie za-
trważają nikogo spośród poświęconego ludu Bożego.
Nic i żadnym sposobem nie może nam zaszkodzić jako
Nowym Stworzeniom. Jeśli tego typu doświadczenia
miałyby przyjść na nas, to postanówmy tak, jak to uczy-
nił Mistrz, że jest to kielich, który nalewa dla nas Oj-
ciec, a przeto będziemy szukać Jego pomocy, by wy-
pić go z odwagą. Jakikolwiek byłby nasz udział w do-
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świadczeniach, które przygotowuje nam Pan, Jego łaska
będzie wystarczająca, a On może też sprawić, że na-
wet haniebna śmierć będzie radością dla tych, którzy
w Nim złożyli swą ufność.

CZY BUDZIK BYŁ WŁAŚCIWIE NASTAWIONY?

Chronologia, ogólnie proroctwa czasowe z pewno-
ścią nie są zamierzone po to, by udzielać ludowi Bożemu
dokładnych czasowych informacji przez wszystkie upły-
wające stulecia. Mają one raczej za zadanie służyć jako
budzik, który we właściwym czasie budzi lud Boży i po-
budza go do działania.

Nie znajdujemy żadnego błędu ani w chronologii, ani
w proroczych okresach, które z niej wynikają, które
zostały zaprezentowane w WYKŁADACH PISMA ŚWIĘ-
TEGO. Nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób ulepszyć na-
sze stwierdzenia tam zaprezentowane, gdybyśmy mieli
te książki napisać dzisiaj jeszcze raz.

Przypuśćmy jednak, na przykład, że październik 1914
roku minie i nie zdarzy się żaden poważny upadek po-
gańskich władz. Czego by to dowodziło lub czemu za-
przeczało? Cena okupu z Kalwarii nadal pozostałaby
gwarancją ostatecznego wypełnienia wielkiego Boskie-
go zamierzenia względem restytucji ludzkości. „Wyso-
kie powołanie” Kościoła, by cierpieć wraz z Odkupicie-
lem i być z Nim uwielbionym jako Jego członkowie, jako
Jego Oblubienica, nadal pozostałoby takie samo. Nadal
pozostałyby dwa zbawienia – jedno na poziomie ducho-
wym, do którego obecnie jesteśmy powołani, i drugie –
na poziomie ludzkim, na warunkach Nowego Przymie-
rza w czasie błogosławionego panowania Mesjasza. Na-
dal pozostałoby prawdą stwierdzenie, że zapłatą za grzech
jest śmierć, a darem Bożym życie wieczne dzięki Jezu-
sowi Chrystusowi, naszemu Panu. Dalej prawdziwym
byłoby to, że powołani mają zachować wierność, aby
mogli zostać wybrani, by mogli uczynić swoje powoła-
nie i wybranie pewnym. Jedyną sprawą, na którą miała-
by wpływ chronologia, byłby czas wypełnienia się tych
wszystkich chwalebnych nadziei dla Kościoła i dla świata.

ŻYJEMY W PORANKU NOWEJ DYSPENSACJI

Przypuśćmy, że nasze obliczenia chronologiczne (ni-
gdy nie przedstawiane jako nieomylne) miałyby się oka-
zać omylne i błędne. Naszą konkluzją byłoby jedynie to,
że błąd nie może być bardzo duży. Zewnętrzne oznaki
restytucji mnożą się ze wszystkich stron, informując nas,
że wzejście Słońca Sprawiedliwości jest już bardzo bli-
skie. Tendencje do tworzenia federacji kościołów zaświad-
czają o tym samym, co zgodne jest z zapowiedziami Pi-
sma Świętego odnoszącymi się do warunków, jakie będę
panowały przy samym zakończeniu obecnego Wieku.
Także poruszenie między Żydami wskazuje na ożywie-
nie i przygotowania prowadzone przez Mesjasza, co rów-
nież potwierdza nasze oczekiwania związane z zakoń-
czeniem obecnego Wieku. Napięcia w obszarze spraw
społecznych, politycznych i finansowych zwiastują, że
czas wielkiego ucisku i anarchii, którym ma się zakoń-
czyć ten Wiek, jest bardzo nieodległy i nie powinien na-
stąpić dużo później – jeśli w ogóle miałby nastąpić póź-

niej – niż w październiku 1914 roku. Jeśliby zaś data ta
minęła, oznaczałoby to jedynie, że nasz „budzik” – czyli
nasza chronologia – załączył się nieco za wcześnie.

Czy uważalibyśmy to za wielkie nieszczęście, gdyby
nasz budzik obudził nas rano kilka chwil wcześniej, gdyby
dotyczyło to poranku wspaniałego dnia, pełnego radości
i przyjemności? Z pewnością nie! Raczej bylibyśmy za-
dowoleni, że budzik zadziałał nieco wcześniej, że jeste-
śmy już na nogach i dzięki temu możemy więcej zoba-
czyć, docenić, bardziej się ucieszyć.

Żyjemy w poranku nowej dyspensacji. Codziennie
składamy dzięki naszemu Panu za przywilej życia w tych
cudownych czasach, a także za przywilej otwarcia na-
szych oczu zrozumienia, tak że umiemy docenić Boże
plany na obecny czas. Jeśli zatem miałoby się ostatecz-
nie okazać, że kryzys światowych rządów nie wydarzy
się do roku 1914, to czy wtedy i tak nie powinniśmy
nadal okazywać wierności, pamiętając, że gdyby nie ów
budzik, który pomógł nam przebudzić się ze światowe-
go otępienia, to być może nie bylibyśmy obecnie na tyle
trzeźwi, by móc docenić cudowne duchowe błogosła-
wieństwa i cieszyć się tym, co każdego dnia koronuje
nasze życie?

Wydawca składa Bogu dzięki za wszystko, co po-
mogło mu się obudzić i docenić długość, szerokość,
wysokość i głębokość Bożego planu, który jest obec-
nie dostrzegalny dla „domowników wiary”. Wydawca
nie będzie się uskarżał, ale będzie dziękował Bogu, na-
wet jeśli oczekiwany czas miałby przejść bez przynie-
sienia spodziewanych owoców naszych wszystkich
nadziei. Czuje się on przekonany, że „ten, co od po-
czątku nas wiódł, poprowadzi nas dalej”, i z zadowo-
leniem poddaje się Jego woli.

* * *

Wydawca prosi, by osoby przesyłające mu pozdro-
wienia w tym czasie nie spodziewały się osobistych od-
powiedzi. Nie jest to możliwe. Niech przyjmą one, wraz
ze wszystkimi czytelnikami WATCH TOWER, najlep-
sze życzenia osiągnięcia jak największych pożytków
w roku 1911. Ponieważ nie przygotowaliśmy na rok
1911 specjalnej kartki z mottem, przesyłamy poniższe
słowa [2 Kor. 12:9]:

DOSYĆ MASZ
NA ŁASCE MOJEJ,

ALBOWIEM MOC MOJA
WYKONUJE SIĘ W SŁABOŚCI.

The Watch Tower, 1 stycznia 1911, R-4735

Mamy rozmaite dolegliwości ciała, różne trudności,
doświadczenia, duchowe i cielesne, jedne widoczne
dla osób postronnych, inne znane tylko nam samym.
Jakim wspaniałym pocieszeniem jest zapewnienie
Pana, że jeśli nie odsuwa od nas pewnych trudności
i doświadczeń, to znaczy, że są one przez Niego do-
puszczone, by zrealizować w nas pewne Jego mądre
i pełne miłości zamysły. (R-4433)
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Strach jest wielkim nieszczęściem. Jest ściśle zwią-
zany ze wszystkimi życiowymi zmartwieniami, ściśle złą-
czony z wszelkimi przestępstwami na świecie. Jednym
z błogosławieństw prawdziwego chrześcijaństwa jest
uwolnienie od strachu. Niestety, prawdziwe chrześci-
jaństwo, prawdziwa chrześcijańska wiara i bieżąca za
nie zapłata nie są zbyt powszechne nawet w chrześci-
jańskim świecie.

Niewielu zna znaczenie słów Mistrza: „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja
wam sprawię odpocznienie”. Niewielu ocenia zapewnie-
nie: „A przetoż jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie
wolnymi będziecie” (Mat. 11:28; Jan 8:36).

U podstaw strachu leży grzech. Możemy być pewni,
że aniołowie w niebie nie znają strachu. Po tym, jak Adam
okazał nieposłuszeństwo wobec Boskiego nakazu, bał
się Stwórcy i schował się przed Nim. Podobnie też strach
dotyka wszystkich potomków Adama z powodu ogól-
nej prawidłowości, że „wszyscy są grzesznikami”. Bóg
i Jego sprawiedliwość są, obrazowo, światłem, zaś
grzesznik i jego grzechy są – również obrazowo – ciem-
nością. Nie istnieje kompromis – ciemność nienawidzi
światła (sprzeciwia się mu), światło rozprasza ciemność.
Miłość i poważanie współdziałają ze sobą, ale miłość
i strach są sobie przeciwne; nie możemy kochać tego,
czego się boimy, nie możemy się bać tego, co kochamy.

STRACH, ZMARTWIENIE, CHOROBA
Nadzieja, duma, ambicja dodają odwagi zarówno biz-

nesmenowi, jak i pracownikowi, królowi i wieśniakowi,
pani domu i służącej, liderowi politycznemu, jak i cier-
pliwej matce. Niemniej jednak wszyscy oni mają coś
w rodzaju dryfkotwy strachu [blokady, hamulca – przyp.
tłum.], która w życiowych stresach rodzi niepokój, nie-
pokój zaś powoduje niestrawność, niestrawność nato-
miast wywołuje bezsenność i nerwowość. W jakim więc
stopniu strach zostanie usunięty, w takim też sprzyja to
i pomaga w utrzymaniu poczucia szczęścia i zdrowia.

Wszyscy lekarze uznają ten fakt, że strach jest ściśle
związany z chorobą. Dlatego mądry lekarz zawsze do-
radza choremu pogodne otoczenie, miłe rozmowy, umy-
słowe rozrywki, unikanie rozmyślania o czymś smut-
nym, zażywanie spokoju itp. Można by zapytać: Dlacze-
go kuracja Mistrza jest tak rzadko dzisiaj brana pod uwa-
gę? Dlaczego tak niewielu udaje się do Chrystusa, Wiel-
kiego Lekarza, po odpoczynek, pokój, pocieszenie i ra-
dość, jakie On obiecał swym naśladowcom osiemnaście
stuleci temu? Czy Jego słowa okazały się nieprawdzi-
we? Czy Jego zdeklarowani wyznawcy są pomiędzy tymi
najbardziej wylęknionymi, zakłopotanymi, przemęczony-
mi, chorymi, zmartwionymi i zatrwożonymi spośród
naszego biednego wzdychającego stworzenia? Musimy

Strach nieszczęściem ludzkości
The New York American 1 stycznia 1911

Brooklyn, Nowy Jork, 1 stycznia. Pastor Russell z Brooklyńskiego Domu Modlitwy
zwrócił tego popołudnia uwagę wielkiego zgromadzenia w Brooklyńskiej Akademii Muzyki

na ważność właściwej odwagi w Nowym Roku, powołując się na następujący werset:
„Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!” (Izaj. 43:1)

dodać, że czterysta milionów wyznawców chrześcijań-
stwa jest znacznie bardziej nieszczęśliwych, bardziej wy-
straszonych, bardziej znerwicowanych, drażliwych
i chorowitych niż miliard dwieście milionów niechrze-
ścijan [dane z 1910 r. – przyp. tłum.].

Wyjaśnieniem tej szczególnej sytuacji jest to, że chrze-
ścijaństwo nie jest chrześcijańskie, a nazwa chrześci-
jaństwo jest niewłaściwa! Królestwo Chrystusa nie pa-
nuje nad cywilizowaną jedną czwartą ludzkości. Od wie-
ków chrześcijaństwo oszukuje samo siebie i bardzo fał-
szywie przedstawia Chrystusa, Jego nauki i Jego obie-
cane Królestwo sprawiedliwości, o które modlimy się:
Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi.
Nasze regularne wojska, przygotowane, aby niszczyć
się nawzajem, nasza artyleria gotowa roznieść wszyst-
ko w pył i nasza marynarka wojenna oraz samoloty, na-
sze działa i torpedy – wszystko to dowodzi błędnego na-
zywania cywilizacji ludzkiej Królestwem Chrystusa.

Podobnie też zmartwienia, strach, konflikty, nerwice
itp. w chrześcijaństwie dowodzą, że antidotum Wielkie-
go Nauczyciela na strach i troski nie zostało przyjęte
przez masy chrześcijaństwa. Utrzymujemy, że lekarstwo
Dobrego Lekarza na grzech, zepsucie, zmartwienia,
strach jest tak samo efektywne dziś, jak było osiemna-
ście i pół wieku temu oraz twierdzimy, że rzeczywista
trudność polega na tym, iż nie postępowano wiernie
według przypisanej recepty. Nalegamy, aby ci, którzy teraz
„mają uszy ku słuchaniu” Jego poselstwa, z oddaniem je
zaakceptowali i nie przyjmowali zaleceń od nikogo inne-
go, mówiącego tylko, że „będzie dobrze”. Powinniśmy
być przekonani, że dostajemy lekarstwo, które ma popar-
cie Pańskiego Słowa oraz pieczęć „kosztownej krwi”.

NAUKI MISTRZA WYPACZONE
W ciągu „wieków ciemnych” rozniecany był zabo-

bonny strach; wszyscy się z tym zgodzą. Próbowano
zapędzić ludzi do Boga. Ohydne doktryny były publicz-
nie głoszone w imieniu Boga, Chrystusa i Jego aposto-
łów. Św. Paweł nazywa je „naukami demonów” (1 Tym.
4:1). Uczyły one głównie doktryny o czyśćcu, po to, by
[cierpienia] mogły być uśmierzone przez modlitwy
i msze. Pod wpływem strachu miliony ludzi przyjmo-
wało Chrystusa i z wyznania stawało się Jego uczniami,
pozostając w całkowitej nieświadomości względem Jego
prawdziwych nauk, a w związku z tym nie bardziej byli
oni Jego naśladowcami niż wtedy, gdy trwali w pogań-
stwie. Później, po części ubocznie, Przeciwnik zostawił
ślad na ruchu reformacyjnym, prowadząc gorliwych wy-
znawców do odrzucenia czyśćca jako niebiblijnego, a za-
stąpienia go, dla całego szerokiego świata, wiecznymi
mękami rok – nauką jeszcze bardziej niebiblijną i jeszcze
bardziej uwłaczającą Bogu diabelską doktryną.



8 STRAŻ 1/2011
Na szczęście dla nas, protestantów, my nie traktuje-

my naszych własnych doktryn poważnie. Ile ich jest,
wszystkie protestanckie kreda twierdzą, że tylko
ochrzczeni święci dostaną się do nieba, zaś wszyscy
nieświęci, przeciwnie – będą cierpieć wieczne męki; tak
czy inaczej, nawet jeden na sto w to nie wierzy. Najbar-
dziej święci, najbardziej sumienni z nich dręczeni są przez
swoje obawy, torturowani przez własne upodobania,
zakłopotani co do zrozumienia Bożych spraw – nie są
w stanie posiąść pokoju i radości, jakie Mistrz obiecał
swym naśladowcom. Mniej sumienni z nich zagłuszają
sumienie ku swojej własnej szkodzie, tracąc stopniowo
wiarę w Boże Słowo z powodu tego błędu. Uciekają
w ten sposób od niektórych udręk strachu, ale nie zy-
skują miłości, radości, zadowolenia i pokoju, jakie Mistrz
obiecał swoim wiernym.

NIEPEWNE WYBIEGI SZKODLIWE
Jest tylko jedno Boskie lekarstwo na ten szkodliwy

strach. Środek ten jest związany z Ewangelią Chrystu-
sa; istnieje jednak mnóstwo wybiegów. Niektórzy topią
swoje lęki, rozczarowania i smutki w alkoholu albo za-
żywając różne narkotyki. Inni zatapiają je w zmysłowych
przyjemnościach, jeszcze inni w prowadzeniu interesów,
a niektórzy w działalności na rzecz kościoła; są i tacy,
co uciekają się do jakiś bezrozumnych „diabelskich sztu-
czek”. Następstwem stosowania takich wybiegów jest
swego rodzaju podstępny „sukces”, do jakiego one pro-
wadzą, a mianowicie kłamstwo zaprzeczające istnieniu
grzechu, dementujące faktyczny ból, smutek i śmierć,
natomiast wręcz odwrotnie – zapewniające, że wszyst-
ko jest dobrze, i to nie bacząc na fakt, jak niezgodne
z prawdą jest takie twierdzenie.

Skutek takiego oszukiwania samego siebie rzeczywi-
ście pomaga w rozsądnej mierze załagodzić strach. W ja-
kimś stopniu sprowadza to ulgę i zadowolenie, lecz jest to
tylko ucieczka, a nie prawdziwy środek zaradczy, jeśli
chodzi o jego wpływ na umysł, wszelkie zdolności rozu-
mu i jego choroby. Wykrzywianie przyczyny, niezbędne
dla tej filozofii, która nazywa czarne białym, ból przyjem-
nością, a grzech prawością, jest destrukcyjne dla zdro-
wych zdolności rozumowania. Nawyk wypaczania, ko-
nieczny do nazywania zła dobrem, a nieprawości prawo-
ścią, nie tylko szkodzi umysłowi, ale też – próbując opie-
rać się na Piśmie Świętym – przekręca w całości Boże
Słowo. W sytuacji skrzywienia umysłu oraz przekręcania
Słowa Bożego nie można cieszyć się prawdziwym prze-
słaniem Świętych Pism. Dopóki strach nie zostanie w wy-
miernym stopniu wyeliminowany, niemożliwa jest nale-
żyta wiara, nadzieja, radość i duch zdrowego umysłu.

BOSKIE ANTIDOTUM NA STRACH
Boskie przesłanie dla Izraela, przekazane poprzez Za-

kon i Proroków, a zinterpretowane przez Jezusa i Jego
apostołów, dostarcza nam prawdziwego antidotum na
strach. Nie zaprzecza ono grzechowi, chorobie, smut-
kowi, śmierci; nie wypiera się faktów, lecz zawiera śro-
dek zaradczy na to wszystko, antidotum, „balsam z Gi-
leadu”. Co więcej, informuje nas, że owo antidotum
można otrzymać tylko poprzez współdziałanie naszych
głów i serc.

Powiadamia nas, że w obecnym czasie uzdrowienie
osiągalne jest jedynie dla stosunkowo niewielu, ale że
ostatecznie Boskie błogosławieństwo, jak świat długi
i szeroki, obejmie całą ludzkość w takiej pełni jak kara-
nie za grzech. Teraz stosuje się to (w pełnym wymia-
rze) jedynie względem tych, co mają uszy ku słucha-
niu, oczy wiary oraz wdzięczne, czułe serca. Inni mogą
otrzymać tylko pewną miarę pocieszenia. Wielki Na-
uczyciel dał nam klucz do tego uwolnienia się od stra-
chu, mówiąc: „Poznacie prawdę, a prawda was wy-
swobodzi”; „Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie
wolnymi będziecie” (Jan 8:32,36).

Pierwszym krokiem do tego, by Prawda uczyniła nas
wolnymi, jest zdjęcie płaszcza ignorancji i przesądów,
a to jest już inna kwestia. Dla przykładu, katolicka zabo-
bonna wiara w czyściec i protestancka odnośnie piekła
dla praktycznie całej ludzkości jest tak mocno zakorze-
niona w wiernych, że zerwać te więzi i uwolnić się do
nich jest niełatwym zadaniem. Tylko ci, co naprawdę
łakną i pragną Pana i Jego sprawiedliwości, są poza
wszelkim prawdopodobieństwem bycia kiedykolwiek
należycie uwolnionymi.

Inni, uwalniając się od jednego błędu, popychani są
przez Przeciwnika w drugi, tak samo zły lub gorszy.
Nie takich Bóg szuka w obecnym czasie; takimi zajmie
się On krok po kroku pod chwalebnym Królestwem
Mesjasza, kiedy Szatan będzie związany. Teraz, jak
oświadcza Apostoł: „Ojciec takich szuka, którzy by mu
tak cześć oddawali (...) w duchu i w prawdzie” [Jan
4:23]. „Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy
się go boją, a przymierze swoje oznajmia im” [Psalm
25:14], teraz uwalnia ich od więzów przesądu i stra-
chu, a krok po kroku, w „pierwszym zmartwychwsta-
niu”, uwolni ich od ciała zepsucia.

Innymi słowy, w obecnym czasie wszyscy ludzie mogą
otrzymać błogosławieństwo pociechy serca w takim
stopniu, w jakim potrafią przyjść do znajomości Boskiej
Prawdy, a każdy uzyska pomoc w poznawaniu Prawdy
w zależności od swego łaknienia i pragnienia sprawie-
dliwości i uczciwości duszy. Ci, co mają nieuczciwe
serca, nie są godni uwolnienia od strachu. Nie skorzy-
stają oni z wolności i wyswobodzenia od strachu, po-
dobnie jak i inni w obecnych warunkach.

TAJEMNICA WIEKU EWANGELII

Aby zdobyć najwyższe błogosławieństwo, jakie Bóg
ma do zaoferowania w obecnym czasie, trzeba spełnić
pewne niełatwe wymagania. Trzeba szczerze żałować
z powodu grzechu i na ile to tylko możliwe, osiągnąć
poprawę, co oznacza, że trzeba porzucić grzech w ta-
kim stopniu, na jaki tylko nas stać. Następnie trzeba wiarą
uznać „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata”,
uznać, że ofiara za grzechy była niezbędna i że to Bóg
sam zapewnił ją w śmierci Jezusa. Wiara i wiedza muszą
się rozwijać i nie tylko uznawać śmierć Odkupiciela, ale
również i to, że Bóg wzbudził Go z martwych i ponow-
nie wielce wywyższył do duchowego stanu, z tym za-
miarem, aby ostatecznie mógł dokonać dla całej ludzko-
ści wspaniałego błogosławienia przepowiedzianego w Za-
konie i Prorokach.



9STRAŻ1/2011
Dodatkowo takim będzie objawiona „tajemnica” tego

Wieku Ewangelii, trwającego od śmierci Jezusa aż do
ukazania się Mesjasza w mocy i wielkiej chwale jako
Michała, „owego podobnego Bogu” (Dan. 12:1). Tajem-
nicą jest to, że Jezus jest Głową, Wodzem, Panem Ko-
ścioła, który jest Jego Ciałem oraz że członkowie Ciała
będą ostatecznie uwielbieni wraz z Głową na duchowym
poziomie i że następnie Głowa i Ciało stanowić będą
wielkiego Mesjasza, którego tysiącletnie duchowe pa-
nowanie skutkować będzie błogosławieniem i naprawia-
niem rodzaju ludzkiego.

UCZUCIOWA WYMOWA NASZEGO TEKSTU
Aby właściwie zrozumieć nasz tekst i w gruncie rze-

czy Biblię jako całość, konieczne jest dostrzeżenie, że
Bóg zaplanował dwojaki Izrael: ziemski i duchowy. Oby-
dwa są cenne, obydwa wybrane, obydwa mają być użyte
przez Pana podczas panowania Królestwa Mesjasza, je-
den na poziomie niebiańskim, drugi na ziemskim. Nie-
którzy popełnili błąd, uznając ziemski Izrael, a nie uzna-
jąc Izraela niebiańskiego czy duchowego. Inni zbłądzili,
uznając Izrael duchowy, a nie uznając Izraela ziemskie-
go. Obietnica Boga pewna jest dla obojga nasienia Abra-
hama, zarówno dla tego, które według obietnicy, według
przysięgi, jest nasieniem duchowym, jak i dla tego, które,
według Zakonu, jest nasieniem naturalnym (Rzym. 4:16).

Duchowe nasienie musi się rozwinąć najpierw, po-
nieważ błogosławieństwo będzie przechodzić od nasie-
nia niebiańskiego do nasienia ziemskiego, a następnie od
ziemskiego na wszystkie narody. Błogosławieństwo dla
wszystkich narodów zawierać będzie zaoferowaną im
możliwość stania się członkami nasienia ziemskiego, które
ostatecznie, jak piasek na brzegu morskim, obejmie
wszystkich zbawionych spośród wszystkich narodów,
jacy zostaną uznani za godnych życia wiecznego. „Oj-
cem wielu narodów wystawiłem cię” (Rzym. 4:17).

KSIĄŻĘTA PO CAŁEJ ZIEMI
Wszyscy, którzy dostąpią tego błogosławionego do-

świadczenia społeczności z Bogiem, opisani są w naszym

tekście: „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię
twoim imieniem – moim jesteś!” Wierna garstka tych
z obecnego Wieku Ewangelii, którzy przechodzą przez
głębokie wody cierpień i przez ogniste próby, nie tylko
wychodzą bez obrażeń, ale są również błogosławieni;
tak, i zostaną szczodrze pobłogosławieni nagrodą nad-
chodzącego Królestwa. Nie muszą się niczego bać.

Podobnie też cielesny Izrael, jako lud, był szczególnie
uprzywilejowany od dni Abrahama aż do odrzucenia
Mesjasza, zwłaszcza gromadka świętych z tego narodu,
dla których gwarantowaną nagrodą będzie przywilej sta-
nia się książętami po całej ziemi przy wielkim Królu Chwa-
ły (Psalm 95:1-6).

Nawet podczas Wieku Ewangelii, kiedy naród izrael-
ski, „Jakub”, musiał przechodzić przez przykre doświad-
czenia, „wody nieszczęść” i „ogniste próby”, Pan ich
nie odrzucił. Trzymał ich razem jako naród. Nie dozwo-
lił na to, aby zostali zgładzeni przez swoich wrogów. Ich
przetrwanie przez trzydzieści pięć wieków samo w so-
bie jest cudem Boskiej ochrony. Pozbawieni nieszczęść
zniknęliby jak inne ludy.

Gdy Wiek Ewangelii (wyboru duchowego Izraela) zbli-
ża się ku końcowi, głos Boga wzywa cielesny Izrael,
kieruje ich do Ziemi Obiecanej i ożywia ich serca posel-
stwem ich Proroków.

Ostatecznie wszyscy podzielą Boże błogosławieństwo
i wtedy wszyscy będą bez bojaźni. Teraz dla tych, co
znają Boga, jest czas, aby się nie bać. Teraz wszyscy,
których oczy wiary i zrozumienia dostrzegają, jak Bóg
majestatycznie stąpa pośród synów ludzkich, kierując
Boskim planem, mogą się bez obaw radować. Teraz jest
dla nich czas właściwej odwagi; nie bać się, zwyciężać
świat, być mężnym w obronie sprawiedliwości i praw-
dy. Błogosławieństwo Pana spłynie stosownie do ich
wierności i męstwa. Nie ma innej drogi do prawdziwe-
go odpocznienia i pokoju, do jakiego zaprasza Jezus. I ni-
gdy nie będzie lepszego czasu niż teraz, żeby przyjąć
Pańską ofertę: „Przyjdźcie do mnie!”

The New York American, 1 stycznia 1911, HG3-451

Pytanie: Czy Chrystus jest również Orędownikiem dla
„wielkiego ludu”, tak jak dla „maluczkiego stadka”?
A jeśli tak, to czy będzie Orędownikiem dla „wielkiego
ludu” w czasie ucisku, aż wybieli on szaty i obmyje je
we krwi Baranka?
Odpowiedź: Tak, „wielki lud” stanowi część Kościoła
Pierworodnych. W obrazie ci, którzy „przeszli”, Kościół
Pierworodnych, byli następnie reprezentowani przez całe
pokolenie Lewiego. Zajęli oni miejsce izraelskich pier-
worodnych, którzy zostali zachowani przez krew ba-
ranka. Utrzymujemy nasze szaty niesplamione dzięki krwi
pozaobrazowego Baranka, gdyż „krew Jezusa Chrystu-
sa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
[1 Jana 1:7]. Z całą pewnością „wielki ucisk”, przez który

przejdzie „wielki lud”, odbędzie się, zanim Pośrednik
obejmie swoje Królestwo, stąd też nie jest On dla nich
Pośrednikiem, ale nadzoruje ich sprawy jeszcze jako
obecnie urzędujący Orędownik.

„Wielki lud” nigdzie nie pojawia się oddzielnie, a jedy-
nie jako postaci towarzyszące. Na przykład, gdy Rebeka
ma zostać żoną Izaaka, towarzyszą jej dwie służące, któ-
re również mają się stać członkami rodziny. Nie mamy
jednak na ich temat żadnych dokładniejszych informa-
cji. W nawiązaniu do Kościoła powiedziane jest, że ci,
którzy będą mu towarzyszyć, będą jego sługami. Jest to
w szczególny sposób pokazane w obrazie Psalmu 45.

The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4761
(Fragment „Interesting Questions” R-4760)

Interesujące pytania
CHRYSTUS ORĘDOWNIKIEM WIELKIEGO LUDU
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Ktoś zapytał: „Jeśli Lewici, poza wywodzącymi się
spośród nich kapłanami, byli zamierzeni po to, by wy-
obrażać Wielki Lud, a także, jeśli wszyscy członkowie
Wielkiego Ludu zostali powołani tym samym ‘wysokim
powołaniem’ co członkowie ‘królewskiego kapłaństwa’
i wszyscy zostali spłodzeni z ducha świętego, to czemu
nie jest to pokazane w figurze? Czemu było tak, że Le-
wici byli dopuszczani jedynie na dziedziniec i nigdy nie
mogli wejść do Miejsca Świętego? Dlaczego też nie jest
pokazane, że zostali namaszczeni olejkiem pomazywania?”

Odpowiadając najpierw na to ostatnie pytanie, powie-
dzielibyśmy, że olejek pomazywania był wylany na gło-
wę najwyższego kapłana i spływał na jego ciało. Podka-
płani nie byli oddzielnie namaszczani, z wyjątkiem sytu-
acji, gdy umierał najwyższy kapłan i jeden z nich miał
odziedziczyć jego urząd. Tak więc jeden najwyższy ka-
płan, zgodnie z tym obrazem, wyobraża wszystkich po-
mazanych. Reprezentuje on wszystkich członków Ciała
– wszystkich podkapłanów.

Zastanawiając się nad inną częścią tego pytania, po-
winniśmy pamiętać, że stan dziedzińca i stan Przybytku
w Dniu Pojednania wyobrażają obecne stadium Bożego
planu – czas Wieku Ewangelii. Wszyscy, którzy w tym
czasie opuszczają obóz i pragną zbliżyć się do Boga,
wchodzą na dziedziniec, który wyobraża stan usprawie-
dliwienia, stan harmonii z Bogiem. Tylko ci, którzy znaj-
dują się wewnątrz dziedzińca, mogą widzieć to, co ma
związek z ofiarami i z wchodzeniem do Miejsca Święte-
go. Proporcjonalnie do tego, na ile podejmują oni ko-
nieczne kroki zbliżające ich do Miejsca Świętego, na tyle
zbliżają się do Boga i doświadczają pewnej miary uspra-
wiedliwienia, miary harmonii z Bogiem oraz stają się bar-
dziej przygotowani do pełnego usprawiedliwienia i cał-
kowitej harmonii z Nim.

Obmycie się w umywalni stanowi istotny krok, zaś
zbliżenie się do bramy Miejsca Świętego i ofiarowanie
samych siebie oznacza pełne poświęcenie. Wtedy mogą
wejść za zasłonę.

Tylko niewielu dokonuje takiego poświęcenia. Więcej
jest takich, którzy wolą stać wokoło, przed bramą. Kie-
dy zaś zakończy się „żniwo” (co obecnie ma właśnie
miejsce), wszyscy oni zostaną odrzuceni. Jak to jest wy-
rażone: Tysiąc upadnie, a tylko jeden się ostoi. Przez brak
posłuszeństwa Panu osoby te odrzuciły Go i w ten spo-
sób utraciły swe częściowe usprawiedliwienie – ono ni-
gdy nie stało się ożywionym. Podobnie ci, którzy doko-
nali całkowitego poświęcenia i zostali poddani trudnym
próbom, gdyby okazali się niewierni, nie mogliby pozo-
stać członkami Królewskiego Kapłaństwa. Nie oznacza
to jednak, że tacy zostaną uznani za niegodnych pew-
nych sposobności służenia Panu. Będą oni wyobrażani
przez klasę Lewitów. Wszyscy Lewici poświęcili się Bogu.
Ale tylko ci, którzy odnoszą „pełne zwycięstwo” [Rzym.
8:37 BT], zostaną wybrani, tylko ci, którzy ostoją się w do-
świadczeniach i udowodnią swą wierność. Ci, którzy
upadną w tych doświadczeniach, zostaną następnie wy-
kluczeni ze stanu wyobrażanego przez Miejsce Święte,
które jest stanem „złotym” i przedstawia boską naturę.

TYLKO KAPŁANI W MIEJSCU ŚWIĘTYM
Osobom tym zostaną wymówione prawa wolności

przysługujące kapłanom. Opuszczą oni ten stan i pozo-
staną tylko w stanie usprawiedliwienia, które, o ile tylko
zostanie zachowane, uczyni ich godnymi wiecznego
życia. Jednak ich życie nie będzie ludzkim życiem, gdyż
oddali je oni stając się kapłanami. Ich porażka usuwa ich
z Miejsca Świętego i przywraca do stanu dziedzińca.
Tylko kapłani pozostaną w Miejscu Świętym. Tylko Le-
wici będą na dziedzińcu. Ale nawet owi wybrani, choć
oddzieleni w swych umysłach, będą mieszać się z inny-
mi, przynajmniej jako ludzie. Tak więc w swej ostatecz-
nej wersji dziedziniec będzie wyobrażał spłodzonych z du-
cha jako oddzielonych od świata. Ich ożywiające uspra-
wiedliwienie wyobrażane jest przez białą szatę oraz przez
białe kurtyny oddzielające ich od obozu. A zatem Wielki
Lud nie jest przedstawiony w obozie, ale jako klasa zwią-
zana z kapłanami. Białe, lniane kurtyny dziedzińca za-
wieszone były na srebrnych hakach. Tak więc klasa ta
wyobrażana jest przez srebro, w przeciwieństwie do
tych, którzy są przedstawieni jako złoto Miejsca Święte-
go i Najświętszego.

ANI KAPŁANI, ANI LEWICI
NIE MIELI DZIEDZICTWA W ZIEMI

Aby wyrobić sobie pełny pogląd na to, co jest poka-
zane w pokoleniu Lewiego, musimy pamiętać, w jaki
sposób uzyskali oni swoje stanowisko bądź to kapłań-
skie, bądź usługi kapłanom. Wszyscy oni byli częścią
Izraela, ale Bóg oddzielił ich dla siebie. Nie dał im żadne-
go działu w ziemi. Wszystkie prawa zostały im odebra-
ne i stali się zależni od innych pokoleń. Dlaczego tak?
Odpowiedź brzmi: Dlatego, że zostali przyjęci przez Pana
w zamian za pierworodnych wszystkich plemion Izra-
ela. W ten sposób pokolenie Lewiego stało się obrazo-
wym „kościołem pierworodnych”. Następnie z owego
figuralnego „kościoła pierworodnych” Pan wybrał ka-
płańską rodzinę – Aarona i jego synów, którzy wyobra-
żają Królewskie Kapłaństwo – Chrystusa i Jego Kościół.
Całe plemię Lewiego wyobrażało Kościół Pierworodnych,
zaś rodzina Aarona przedstawiała „zupełnych zwycięz-
ców”. Choć podkapłani nie byli osobiście namaszczani,
to jednak byli oni przedstawieni w ciele najwyższego
kapłana. Pomazanie, które posiadają pozaobrazowi pod-
kapłani jako członkowie Ciała Chrystusa, zostanie stra-
cone, gdy któryś z nich nie uczyni swego powołania
i wybrania pewnym.

ZWIĄZEK Z PANEM NIEKONIECZNIE ZALEŻY OD
POZNANIA WSZYSTKICH SZCZEGÓŁÓW WIEDZY

Chcielibyśmy od razu podać myśl, że nikt nie powi-
nien koniecznie poczuć się w tym miejscu zaniepokojo-
ny, gdy nie jest w stanie pojąć wszystkich zagadnień
chronologii, CIENI PRZYBYTKU czy też innych po-
mniejszych spraw. Nasz związek z Panem niekoniecz-
nie zależy od naszej wiedzy w każdym drobnym szcze-
góle. Powinniśmy pamiętać, że wielu z nas stało się
członkami ludu Bożego, zanim jeszcze zrozumieliśmy te

Wielki Lud jako Lewici
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Odkąd Bóg zarządził, by pierworodni Izraela zostali
wymienieni na jedno pokolenie – Lewiego, odtąd wszy-
scy Lewici wyobrażają „domowników wiary” – osoby
spłodzone z ducha w obecnym Wieku. Wykazaliśmy, że
w pozaobrazie zostali oni podzieleni na dwie klasy –
„maluczkie stadko” kapłanów – Królewskie Kapłaństwo
pod przywództwem Jezusa oraz „wielki lud”, który osta-
tecznie wyłoni się z wielkiego ucisku po wypraniu szat
i wybieleniu ich w krwi Baranka. Ta druga klasa będzie
towarzyszyła Kościołowi w Niebiańskim Królestwie, tyle
że bez korony i bez honorowego miejsca na tronie. Jej
uczestnicy staną przed tronem i będą mieli palmowe ga-
łązki zwycięstwa. Widzimy ich także w Psalmie 45, gdzie
ukazana jest Oblubienica Chrystusa przyprowadzana do
Króla w odzieniu haftowanym złotem, a za nią idą „pan-
ny, jej towarzyszki” [Psalm 45:15]. Tych samych ludzi
widzimy w Obj. 19. Przy upadku Babilonu zostaną oni
całkowicie uwolnieni od bojaźni, która ich wcześniej
krępowała, i z radością powitają Oblubienicę, mówiąc:
„Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu [Bogu] chwałę;
bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nago-
towała się” [Obj. 19:7]. Co więcej, usłyszą oni następnie
zaproszenie do uczestniczenia w ślubnej uczcie „wesela
Barankowego”. Inny obraz ukazujący tych ludzi to słu-
żące Rebeki [1 Mojż. 24:61], które towarzyszyły jej, gdy
wyruszała w drogę, by zostać oblubienicą Izaaka.

Zauważyliśmy, że ci, co zostali przyjęci przez Boga
w obecnym Wieku Ewangelii, powołani są „w jednej
nadziei” ich powołania [Efezj. 4:4]. Warunki dla wszyst-
kich są takie same: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech
się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech
idzie za mną” [Mat. 16:24]. Niechaj złoży swe ciało na
ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu [Rzym. 12:1]. W ten

sposób wszyscy obecnie przyjmowani przez Pana wcho-
dzą przez ofiarę w związek przymierza z Ojcem, naśladu-
jąc przykład drogiego Odkupiciela. Tym wszystkim, któ-
rzy wchodzą pod przymierze przez ofiarę, Jezus jako
ich Orędownik najpierw przypisuje wystarczającą war-
tość swej zasługi, która przykrywa ich niedoskonałości.

Różnica między tymi, który tworzą wielkie masy do-
mowników wiary, a „maluczkim stadkiem” Królewskiego
Kapłaństwa polega na tym, że ci drudzy okazują więcej
gorliwości, przejawiają więcej ducha Głowy, wierności
w składaniu swego życia na ofiarę w służbie Panu, Praw-
dzie i braciom. Wszyscy muszą na koniec udowodnić
swą wierność, inaczej nie zaliczą się do żadnej klasy, ale
umrą drugą śmiercią. Bynajmniej nie oceniamy „wielkie-
go ludu” jako ludzi niegodziwych czy wiarołomnych
względem Pana i Jego sprawy, gdyż nikt taki nie został-
by przyjęty do życia wiecznego na jakimkolwiek pozio-
mie. Posiadają oni taką samą miłość do Prawdy, spra-
wiedliwości i braci jak „maluczkie stadko”, Królewskie
Kapłaństwo, jednak okazują mniejszy stopień gorliwo-
ści. Dlatego „dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywo-
ta podlegli byli niewoli” [Hebr. 2:15]. Z powodu strachu
przed poniesieniem zbyt wysokich kosztów powstrzy-
mywali się z ofiarowaniem, aż było za późno. Na koniec
poddani zostaną sprawdzianowi, który wykaże, czy się
ostoją, czy odrzucą Pana, Prawdę i braci. Ci, którzy nadal
nie będą skłonni do zaparcia się swych ziemskich praw,
zostaną uznani za niegodnych dalszego trwania w przy-
mierzu synostwa na jakichkolwiek warunkach. Jeśli jed-
nak okażą lojalność w czasie próby, zostaną uznani za
towarzyszy, za sługi Oblubienicy i będą jej towarzyszyć
w pracy Królestwa.

The Watch Tower, 15 lipca 1910, R-4647

Pierworodni są pozaobrazowymi Lewitami

rzeczy, zanim pojęliśmy filozofię Boskiego planu. Dlate-
go powinniśmy polegać na Panu i czekać na resztę, kie-
dy tylko On zechce ją przed nami otworzyć. Mamy też
pamiętać, że najważniejszym sprawdzianem jest lojalność
względem Pana. Takiemu sprawdzianowi został poddany
nasz Pan, Jezus – czy okaże się lojalny względem Ojca.
Takiej też próbie i my jesteśmy poddawani. Czy będziemy
wierni Panu? Kto okaże się lojalny, ten będzie zwycięzcą.
Będzie się on starał zachować wierność we wszystkich
sytuacjach i będzie ufał nawet wtedy, gdy nie będzie mógł
dostrzec dowodów Pańskiej opatrzności.

Trudność ze zrozumieniem tych spraw wydaje się
polegać na nieumiejętności zharmonizowania tego, co
zostało na ten temat napisane. Uświadomiwszy sobie fakt,
że wszyscy poświęceni zostali spłodzeni z ducha świę-
tego, a więc aby stać się doskonałymi, muszą także na-
rodzić się z ducha świętego na duchowym poziomie, za-
uważamy, że członkowie Wielkiego Ludu muszą być isto-
tami duchowymi, jeśli zostali uczynieni doskonałymi. Nie
osiągną oni stanowiska, do którego zostali powołani,
a mianowicie boskiej natury wyobrażanej w Miejscu
Świętym i Najświętszym, ponieważ nie uczynili oni „swe-
go powołania i wybrania mocnym”, powołania do chwa-
lebnego stanu. Jeśli jednak będą się trzymali Pana, nadal
zachowają swoje usprawiedliwienie. Zostało im ono
udzielone nie wtedy, gdy zaczęli zbliżać się do Boga, ale

gdy przeszli przez zasłonę i dokonali swego poświęce-
nia, gdy Najwyższy Kapłan jako ich Orędownik przypi-
sał do ich ofiary wystarczającą wartość swej własnej
zasługi, uzupełniając ich niedoskonałości. Wtedy zostali
przyjęci. W tym momencie byli usprawiedliwieni do
życia. Zrzekli się wszystkich roszczeń do ludzkiego życia
i otrzymali spłodzenie z ducha, które stało się podstawą
ich przyszłych nadziei. Mogą oni przestać być Poma-
zańcem w tym znaczeniu, że przestaną być Oblubienicą,
Ciałem Chrystusa. To, że wszyscy ci Lewici mają nie-
biańskie dziedzictwo, wynika także z faktu ich odcięcia
od ziemskiego dziedzictwa po to, by mogli uzyskać
możliwość stania się „pierworodnymi” wraz z Chrystu-
sem Jezusem, Głową Kościoła.

Obraz Przybytku był tylko przejściowy i ostatecznie
ustąpił miejsca świątyni, zaś świątynia ta wyobrażała
Kościół w jego stanie uwielbienia. Mimo to sprawy świą-
tyni również odnosiły się do obecnego czasu. Nasz do-
stęp do Najświętszego ze wszystkich był z całą pewno-
ścią wyobrażany przez zasłonę, która rozdarła się z góry
na dół. Zasłona wyobraża ciało Chrystusa. Przez tę roz-
dartą zasłonę możemy spoglądać na rzeczy, które są za
nią i przygotowywać się do wejścia do Miejsca Najświęt-
szego.

The Watch Tower, 15 stycznia 1911, R-4745
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* * *
Pastor Russell, który przez wiele lat regularnie gościł

na naszych wybrzeżach, już niedługo będzie miał bar-
dziej stałą lokalizację w Wielkiej Brytanii. Przyjął on bo-
wiem urząd pastora Londyńskiego Domu Modlitwy
(zob. zdjęcie obok).

Przybycie Pastora Russella oznacza dla naszego mia-
sta i kraju pozyskanie człowieka cieszącego się mię-
dzynarodowym poważaniem, który jest w Wielkiej Bry-
tanii prawie tak samo znany jak w Ameryce. Wygłaszał
on przemówienia do bardzo licznie gromadzącej się pu-
bliczności w Royal Albert Hall w Londynie, a także
w wielu ważnych miastach na prowincji. Jest on także
dobrze znany na Kontynencie, gdzie wiele razy podró-
żował z wykładami.

Prawie zawsze wygłasza on swoje przemówienia w ra-
mach działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia
Badaczy Pisma Świętego, które jest bardzo silne w Wiel-
kiej Brytanii.

Warto odnotować pewną zbieżność wydarzeń. W tym
właśnie czasie, gdy Anglia żegna się z jednym z najbar-
dziej prominentnych przywódców religijnych, podejmu-
jącym nowe wyzwania na świeżych polach działalności
w Nowym Świecie, Pastor Russell, który ma opinię naj-
popularniejszego kaznodziei w Ameryce, ma być obec-
nie równie intensywnie kojarzony z religijnymi przedsię-
wzięciami na terenie Anglii. Mimo to zachowuje on swoje
stanowiska w Nowym Jorku i będzie się starał podró-
żować do Ameryki dwa razy do roku, by doglądać du-
chowych spraw Brooklyńskiego Domu Modlitwy.

* * *
Pewien bliski przyjaciel Pastora Russella twierdzi,

że zarówno on, jak i wielu innych chrześcijan nalegało,
by przyjął on usługę pastora w Londynie. On jednak
odmawiał aż do serii zgromadzeń, które odbyły się
w Royal Albert Hall w ubiegłym roku. Po tych wykła-
dach otrzymał on sześć tysięcy pisemnych zamówień
na drukowane kopie jego wykładów. Ten dowód zain-
teresowania jego religijną działalnością wpłynął na pod-
jęcie decyzji o przyjęciu propozycji jego londyńskich
zwolenników.

Nagłówek tej strony przypisuje Pastorowi Russello-
wi tytuł „najbardziej wszechobecnego kaznodziei na
świecie”, który słusznie i często bywa z nim kojarzo-
ny. Pastor Russell w pełni zasłużył sobie na ten przydo-
mek, jako że jego kazania są obecnie publikowane przez
ponad tysiąc gazet docierających każdego tygodnia do
dziesięciu milionów domów. Widać stąd, jak wielkimi
możliwościami cieszy się Pastor Russell; pozwalają mu
one na podejmowanie dobrych działań. Wszystko więc
wskazuje na to, że Londyńczycy odniosą wielki poży-
tek z jego przybycia.

* * *
Oto krótki zarys biograficzny tej interesującej posta-

ci: W wieku piętnastu lat – entuzjastyczny działacz Szkoły
Niedzielnej; w wieku siedemnastu lat – sceptyk za sprawą
zapoznania się z argumentacją agnostyczną; w wieku lat
dwudziestu – gorliwy badacz Pisma Świętego jako na-
tchnionego Słowa Bożego; w wieku dwudziestu pięciu
lat – publiczny wykładowca nauk biblijnych; w wieku
lat trzydziestu – wydawca czasopisma religijnego i pa-
stor zgromadzenia w Pensylwanii; w wieku lat trzydzie-
stu pięciu – autor książki, która osiąga nakład trzech
milionów [„Boski Plan Wieków”, nakład do 1910 r. –
przyp. tłum.]; w wieku lat czterdziestu – dobrze znany
w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako pu-
bliczny mówca; w wieku czterdziestu pięciu lat – po
gruntownym przestudiowaniu szczególnych Boskich
obietnic odnoszących się do Izraela oraz jego przywró-
cenia jako narodu w Palestynie – zajmuje pozycję wy-
bitnego komentatora spraw żydowskich; w wieku pięć-
dziesięciu lat – prezydent Biblijnego i Traktatowego Sto-
warzyszenia „Watch Tower”, pastor Brooklyńskiego
Domu Modlitwy oraz Prezydent Nowojorskiego Stowa-
rzyszenia „Kazalnica Ludowa”. Obecnie, w wieku sześć-
dziesięciu lat, zachowuje on wszystkie powyżej wymie-
nione stanowiska, a do tego zostaje jeszcze pastorem
Londyńskiego Domu Modlitwy, któremu będzie odtąd
poświęcał znaczną część swojego czasu. W ostatnich
latach Pastor Russell wygłosił wiele wykładów do pu-
bliczności żydowskiej na temat perspektyw dla ich na-
rodu w Palestynie.

Strona z londyńskiego czasopisma „Graphic”
8 kwietnia 1911 roku

Najbardziej wszechobecny kaznodzieja na świecie
„Amerykański Spurgeon*”

[Tłumaczenie tekstu z ilustracji na stronie obok]

[Podpisy do zdjęć na stronie obok]

– Pastor Russell w trakcie swoich badań. Pomiesz-
czenie to było wcześniej używane przez Henry
Ward Beechera jako jego biblioteka.

– Zdjęcie grupowe Pastora Russella i innych bada-
czy Pisma Świętego zostało zrobione na Górze
Oliwnej, z Jerozolimą w tle, w czasie podróży do
Ziemi Świętej.

– Londyński Dom Modlitwy
– Brooklyński Dom Modlitwy
– Pastor Russell
– Pastor Russell na pokładzie „Lusitanii”
– Pastor Russell we Lwowie w Galicji

* Spurgeon Charles Haddon (1834-92) słynny brytyjski ka-
znodzieja baptystyczny.
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Pewne zagadnienia związane z cieniami Przybytku
lepszych ofiar oraz obrazową usługą z nim związaną
wydają się być ciągle niezbyt jasne dla niektórych na-
szych drogich przyjaciół, choć wydaje się, że przykła-
dają oni wielką wagę do swoich badań. Takim osobom
polecamy ponowne przeczytanie broszury wydanej
przez nasze Stowarzyszenie, która została poświęcona
tej tematyce [Cienie Przybytku – przyp. tłum.], oraz
odniesienia do niej w WYKŁADACH PISMA ŚWIĘTE-
GO, tom VI, str. 126-132. Zagadnienia tego rodzaju
wymagają głębokich i dokładnych rozważań, aby mo-
gły być przez kogokolwiek zrozumiane; a przy tym,
oczywiście, zgodnie z Pańskim zamierzeniem nie mia-
ły być one zrozumiane przez wszystkich. Apostoł do-
bitnie wskazuje, że tylko osoby spłodzone z ducha są
w ogóle w stanie w sposób właściwy i poprawny do-
cenić oraz zrozumieć duchowe rzeczy. Inni mogą coś
słyszeć lub czytać, częściowo to zrozumieć i docenić,
ale nie należy się po nich nigdy spodziewać, by w pełni
pojęli te zagadnienia. Mamy jednak nadzieję, że między
czytelnikami WATCH TOWER wiele jest osób spłodzo-
nych z ducha, a nasze wysiłki związane z tym artyku-
łem kierowane są głównie do nich. Pański czas i spo-
sób dotarcia do innych jest naszym czasem i sposo-
bem. Czekamy więc cierpliwie na rozwój tego elemen-
tu Boskiego planu w Jego „słusznym czasie”.

POZAOBRAZOWI LEWICI
Wskazywaliśmy już, że tylko członkom jednego po-

kolenia Izraela, plemienia Lewiego, wolno było znaleźć
się na świętym terenie wokół Przybytku, zwanym „dzie-
dzińcem”, i że jedynie ród kapłański miał zezwolenie, by
wchodzić do miejsc świętych. Wykazaliśmy, że owi ka-
płani wyobrażali Królewskie Kapłaństwo, wśród które-
go Jezus był Najwyższym Kapłanem, a Jego wierni –
podkapłanami, że Lewici, z kolei, obrazowali ogólnie
domowników wiary – usprawiedliwionych. Dostrzega-
my różnicę między kapłanami obecnego czasu, a tymi,
którzy będą pełnili tę służbę w przyszłości, jako że ci, co
obecnie uznani są za kapłanów, ale którzy nie sprawują
ofiary, zostaną pozbawieni tego szczególnego przywile-
ju i zaszczytu, by utworzyć klasę, która w Objawieniu
przedstawiona jest jako „wielki lud” [Obj. 7:9]. Ci, któ-
rzy podjęli krok poświęcenia, zostali przyjęci przez Boga
i stali się uczestnikami ducha świętego, nie mogą zigno-
rować swojego przymierza i powrócić do ziemskiego
stanu. Muszą oni dążyć do doskonałości na duchowym
poziomie lub bez nadziei zginąć we wtórej śmierci. Nie
ma żadnego stanu pośredniego, ponieważ warunki, na
jakich Pańska wola przyjęła ich na duchowy poziom, są
tak samo rozsądne jak te, które mógłby On im postawić
na poziomie ziemskim.

W Wieku Tysiąclecia cała ludzkość otrzyma możli-
wość osiągnięcia pełnej harmonii ze swoim Stwórcą, ale
tylko pod warunkiem absolutnego posłuszeństwa Jego
prawu miłości, i to posłuszeństwa nie powierzchowne-
go, lecz z serca. Wszyscy ci, którzy nie osiągną takiego
właściwego stanu, z pewnością znajdą się wśród takich,

co umrą wtórą śmiercią, tak jak przedstawia to Obj. 20:9
oraz Mat. 25:46. Pan nie uzna za sprawiedliwego niko-
go, kto choćby w najmniejszym stopniu sympatyzował-
by z grzechem. A ta sama zasada, która wtedy będzie
obowiązywać w odniesieniu do świata, w czasie obec-
nego Wieku Ewangelii odnosi się do Wielkiego Ludu. Bę-
dzie od nich wymagane, by znalazłszy się w trudno-
ściach, dowiedli przynajmniej swojej lojalności wzglę-
dem zasad sprawiedliwości, żeby nie zaparli się Pana
i zasad Jego panowania, niezależnie od związanych z tym
kosztów. Inaczej nie zostaną oni uznani za godnych życia
wiecznego na żadnym poziomie. W przypadku Małego
Stadka jest inaczej. Zwycięzcy znajdują przyjemność
w czynieniu woli Ojca, i to do takiego stopnia, że z po-
śpiechem ofiarują swe ziemskie korzyści, by tylko poło-
żyć swe życie w służbie Królowi i Jego braciom oraz
wszystkim zasadom sprawiedliwości.

RAZ POŚWIĘCENI – ZAWSZE POŚWIĘCENI
Problem niektórych z naszych drogich przyjaciół po-

lega na tym, że wydają się oni mieć trudności z identyfi-
kowaniem owego Wielkiego Ludu z obrazowymi Lewi-
tami. Przeanalizujmy zatem to zagadnienie. Pytają oni:
W jaki sposób ci, co dokonali już ofiary, mogą być wy-
obrażani przez Lewitów, którzy nie sprawowali ofiar?
Odpowiadamy, że Wielki Lud nie sprawuje ofiary. Ich
przymierze, ich porozumienie, nie polegało na ofierze aż
do śmierci ani na tym, że gdyby wiernie dopełnili wa-
runków swej umowy, to nie należeliby do Wielkiego Ludu,
tylko do Małego Stadka, do zwycięzców, do Królew-
skiego Kapłaństwa. Z Bożego punktu widzenia nigdy nie
spełniali oni swego przymierza i przez to nie mogli być
uznani za kapłanów. Dlatego też choć przez jakiś czas,
próbnie, byli za takowych uznawani, to jednak niedopeł-
nienie warunków ich ofiarowania uniemożliwiło ostatecz-
ne przyjęcie ich jako kapłanów. Oddzieliło ich to od bra-
ci i stworzyło z nich oddzielną klasę, która się poświęci-
ła, ale nie postępowała zgodnie ze swym poświęceniem.

Tym niemniej ów Wielki Lud nie będzie się składał
z ludzi, którzy wyrzekli się Pana, którzy dobrowolnie
zgrzeszyli i wzgardzili przymierzem. Wprost przeciw-
nie, w sercu ciągle żywią oni sympatię do sprawiedli-
wości, są lojalni względem Pana, ale nie rozwinęli w so-
bie pochłaniającej ich gorliwości na rzecz sprawiedliwo-
ści, która zapewniłaby im zwycięstwo w biblijnym zna-
czeniu. Miłują oni sprawiedliwość i nienawidzą grzechu,
ale mimo to obchodzą się z tymi zasadami nie aż tak
bezkompromisowo, by móc o sobie powiedzieć, że sta-
nowią odwzorowanie postawy miłego Syna Bożego.
Dopóki będą się trzymali Pana, dopóki będą Go miłowa-
li, będą miłowali sprawiedliwość, dopóty nie zostaną przez
Niego całkowicie potępieni, nawet jeśli zostaną odtrące-
ni pod względem możliwości stania się członkami Oblu-
bienicy czy Małego Stadka. Dzięki Bogu, że nie! Wszy-
scy miłujący sprawiedliwość i nienawidzący nieprawo-
ści w jakimkolwiek stopniu otrzymają najpełniejszą moż-
liwość wyrażenia tego oraz zostaną uznani za godnych
życia wiecznego. Z pewnością też grono to jest „wiel-

Wielki Lud na dziedzińcu
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kim ludem”, jak wskazuje Pismo Święte – znacznie więk-
szym niż „małe stadko”. W figurze Lewitów liczyło się
w tysiącach, podczas gdy wybranych spośród nich ka-
płanów było tylko pięciu.

Jeśli zatem Królewskie Kapłaństwo w całości pocho-
dziło z domu wiary (z obrazowych Lewitów), zanim ich
przymierze kapłańskiej ofiary zostało przyjęte przez Pana,
to co stałoby się z nimi, gdyby przez niedopełnianie wa-
runków ofiarowania zostali pozbawieni funkcji kapłań-
skich? Odpowiadamy, że nadal pozostaliby Lewitami, na-
wet po utracie swych kapłańskich przywilejów po tym,
jak ich imiona zostały usunięte z listy członkowskiej
w Ciele Chrystusowym, po tym, jak ich korony zostały
przydzielone innym osobom. W odniesieniu do Króle-
stwa nadal pozostaliby w domu wiary, chyba że dobro-
wolnie i rozmyślnie odrzuciliby Pana i Jego łaskę. Nadal
byliby zatem przedstawiani przez pokolenie Lewiego.

GDYBY USPRAWIEDLIWIENIE ZOSTAŁO
UTRACONE

Wykazywaliśmy już, że stanowiska członkowskie
w Królewskim Kapłaństwie przydzielane nam są w obec-
nym czasie tylko na okres próbny i podlegają cofnięciu,
o ile nie składalibyśmy ofiary. Podobnie jest także z uspra-
wiedliwieniem. Ono także udzielane jest obecnie na okres
próbny i zależne jest od trwania w stanie wiary i posłu-
szeństwa. Zauważamy też, że usprawiedliwienie z wia-
ry, działające w obecnym Wieku Ewangelii, ma jedynie
na celu doprowadzenie nas do takiej relacji z Bogiem,
która pozwoliłaby na poświęcenie samych siebie do Kró-
lewskiego Kapłaństwa. Gdyby Bożym zamiarem nie było
wybranie Królewskiego Kapłaństwa, to nie byłoby też
obecnego powołania do usprawiedliwienia z wiary. Cały
świat miałby taki sam udział w błogosławionym porząd-
ku Bożego planu na przyszły wiek, a mianowicie – w rze-
czywistym usprawiedliwieniu, rzeczywistym osiągnię-
ciu doskonałości, co stanie się udziałem świata w ciągu
Wieku Tysiąclecia – usprawiedliwienie z uczynków
współdziałających z wiarą. Tak jak jest napisane w od-
niesieniu do sądu ludzkości w Wieku Tysiąclecia, że bę-
dzie ona sądzona na podstawie uczynków (Obj. 20:12).

W przeciwieństwie do tego my, w obecnym Wieku
Ewangelii, mamy zapewnienie, że nasz sąd nie będzie
odbywał się na podstawie uczynków, które byłyby dla
nas nieosiągalne w obecnych warunkach, ale według
wiary, z którą na miarę naszych możliwości współdzia-
łają nasze uczynki. Zatem obecnym standardowym
sprawdzianem jest wiara i takie uczynki, które możemy
przedstawić jako dowód poświadczający naszą wiarę.
W przyszłym wieku standardem będą uczynki, a wyma-
ganiem – doskonałość, podczas gdy wiara będzie współ-
działała i potwierdzała uczynki.

Jeśli zatem przyzna się, że jedynym celem obecnego
usprawiedliwienia z wiary jest to, by pozwoliło ono wie-
rzącemu złożyć swe ciało na ofiarę żywą, świętą, przy-
jemną Bogu, czyli rozumną służbę, to wynika z tego, że
wierzący, którzy nigdy nie osiągają tego etapu poświę-
cenia, przyjmują łaskę Bożą (usprawiedliwienie) nada-
remno. Nie dokonuje ona w nich tego jedynego celu,
jedynego zadania, dla którego była zamierzona. Oznacza

to także, że takie usprawiedliwienie z wiary ulega
przedawnieniu, czyli staje się bezprzedmiotowe i puste,
jeśli w pewnym rozsądnym czasie nie będzie ono wyko-
rzystane, jeśli w pewnym rozsądnym czasie Panu nie
zostanie przedłożone poświęcenie, dla którego umożli-
wienia zostało ono udzielone. Jeśli tak by się stało, że
czyjeś usprawiedliwienie uległo przedawnieniu, ponie-
waż nie zostało wykorzystane do dokonania poświęce-
nia, to oznaczałoby to, że po upływie owego okresu
przedawnienia osoba taka przestaje należeć do pozaobra-
zowej klasy Lewitów. Powraca ona ze stanowiska Le-
wity na pozycje zwykłych Izraelitów, którzy wyobra-
żają świat. Podobnie ktoś, kto dokonał poświęcenia i przez
pewien czas był uznawany za kapłana, utraci stanowi-
sko kapłańskie, jeśli nie uda mu się dokonać postępów,
by złożyć z siebie zupełną ofiarę.

A teraz przyjrzyjmy się całej sytuacji. Przekonajmy
się, kto ostatecznie wejdzie w skład Królewskiego Ka-
płaństwa – tylko ci będą tworzyli Małe Stadko, którzy
chętnie i wiernie składali swoje życie w służbie Królowi,
idąc za przykładem Najwyższego Kapłana, Jezusa. Po-
dobnie jest z tymi, którzy ostatecznie stworzą klasę po-
zaobrazowych Lewitów – będą to tylko ci, którzy się
poświęcili, ale nie udało im się osiągnąć stopnia kapłań-
skiego; za sprawą niepowodzenia we właściwym złoże-
niu z siebie ofiary staną się oni Wielkim Ludem.

KOZIOŁ PAŃSKI I KOZIOŁ WYPUSZCZANY
Przedstawiliśmy już w Cieniach Przybytku myśl, że

dzieło Wieku Ewangelii, owego pozaobrazowego Dnia
Pojednania, rozpoczyna się od ofiarowania cielca, wy-
obrażającego naszego Pana, Jezusa. Krew cielca za
sprawą jej wniesienia przez najwyższego kapłana do
Miejsca Najświętszego zapewniała przypisanie jej zasłu-
gi na rzecz członków ciała najwyższego kapłana, czyli
podkapłanów, a także na rzecz całego domu wiary, czyli
pozaobrazowych Lewitów. Następne w kolejności były
dwa kozły, obydwa przywiązane, poświęcone u drzwi
Przybytku, wyobrażające wszystkich, którzy poświę-
cają się Panu i którzy ostatecznie zostaną podzieleni na
dwie klasy – Małe Stadko i Wielki Lud. Los Małego Stad-
ka, Królewskiego Kapłaństwa, ukazany jest w tym, co
działo się z kozłem Pańskim. Kozioł ten był ofiarowany
w ten sam sposób co cielec – jego tłuszcz płonął na ołta-
rzu, jego wnętrzności były palone poza obozem, a jego
krew wnoszona była do Miejsca Najświętszego, gdzie
używano jej do kropienia. Tak też jest ze wszystkimi
członkami Małego Stadka. Przechodzą oni przez do-
świadczenia Najwyższego Kapłana, cierpią wraz z Nim,
są z Nim znienawidzeni, wychodzą do Niego poza obóz,
by cierpieć Jego pohańbienie. Ale tak jak cielec miał wie-
le tłuszczu, a kozioł był chudy, tak i nasz Pan miał wiele
miłości do położenia na Pańskim ołtarzu, podczas gdy
wszyscy Jego naśladowcy mają jedynie niewiele, a i to
niewiele staje się godne przyjęcia tylko dzięki temu, że
wcześniejsza ofiara Najwyższego Kapłana otwarła im
drogę, pokrywając ich niedostatki i czyniąc ich godny-
mi przyjęcia.

Trzeba było całego Wieku Ewangelii, by dokonać ofia-
rowania tego kozła Pańskiego, a jego krew nie została
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jeszcze przedstawiona Ojcu przez uwielbionego Chry-
stusa – Głowę i Ciało.

Następnie trzeba zastanowić się nad kozłem wypusz-
czanym. Wyobraża on ludzi poświęconych, ponieważ,
tak jak i pierwszy kozioł, został przywiązany do drzwi
namiotu, przeznaczony na ofiarę. Przedstawia on jednak
ludzi, którzy nie postępują drogą ofiary, którzy nie wy-
chodzą poza obóz, by cierpieć pohańbienie wraz z ciel-
cem, przedstawia ludzi, których tłuszcz nie jest położo-
ny na ołtarzu, a krew nigdy nie zostanie użyta do pokro-
pienia ubłagalni. Ten kozioł wyobraża Wielki Lud poświę-
conych, którym nie udało się uczynić swego powołania
i wybrania pewnym, których jednak miłosierdzie Pań-
skie uratowało przed drugą śmiercią, ponieważ i oni Mu
zaufali, ponieważ i oni miłowali sprawiedliwość, a nie-
nawidzili nieprawości, nawet jeśli nie okazali właściwe-
go stopnia gorliwości w umiłowaniu sprawiedliwości,
tak by mogła być im przypisana zasługa bycia zaliczo-
nymi w poczet zwycięzców, Królewskiego Kapłaństwa.

GRZECHY UNOSZONE PRZEZ KOZŁA
WYPUSZCZANEGO

Pismo Święte ukazuje kapłana wkładającego ręce na
kozła wypuszczanego i wyznającego nad nim grzechy
ludu. Następnie zwierzę było wyprowadzane na pusty-
nię, gdzie zostawiało swoje brzemię. Wyjaśniliśmy to jako
wydanie niegodnych członków Kościoła pod moc i wła-
dzę Przeciwnika, tak by ich ciało zostało zniszczone, ale
duch, czyli życie, mógł zostać ostatecznie ocalony. In-
nymi słowy życie, które nie zostało ofiarowane, uległo
zniszczeniu, cierpienia, które nie zostały przyjęte dobro-
wolnie w duchu poświęcenia, i tak były nałożone. Jeśli
zatem owe cierpienia zostaną we właściwy sposób ode-
brane i zaowocują lojalnością względem Pana, to duch
zostanie ocalony „jakby przez ogień” – przez wielki ucisk.
„Lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć” to ci, „któ-
rzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, i wy-
bielili je we krwi Barankowej” [Obj. 7:9,14] – Lewici,
grono uwielbionych, ale zajmujących w Bożym planie
zbawienia świata miejsce podporządkowane względem
Oblubienicy w chwalebnym dziele podźwignięcia ludz-
kości w ciągu Wieku Tysiąclecia.

Ci, którzy nie mają jasnego pojęcia odnośnie tego za-
gadnienia, którzy nie nauczyli się, jak stosować obrazy
i pozaobrazy, mogliby powiedzieć, że kozioł wypuszczany
nigdy nie znalazł się w Miejscu Świętym i dlatego nie
może wyobrażać Wielkiego Ludu. Odpowiadamy, że
również drugi kozioł ani też cielec nie znalazł się w Miej-
scu Świętym. Cielec wyobraża naszego Pana jako ludzką

istotę, a nie Jego duchowe istnienie. Kozły wyobrażają
poświęcony lud Pański jako ludzkie, a nie duchowe ist-
nienia. Tym, co należy tutaj zauważyć, jest fakt, że je-
den kozioł podążał za cielcem w dokonaniu ofiary, a drugi
nie. Krew kozła Pańskiego była zatem użyta do pokro-
pienia ubłagalni, zaś krew kozła wypuszczanego nie.

CZAS UCISKU
Odnośnie znaczenia wyznawania grzechów ludu nad

kozłem wypuszczanym uważamy, że grzechy w ten spo-
sób wyznawane nad głową wypuszczanego kozła z pew-
nością nie są tymi grzechami, za które uczynione zosta-
ło pojednanie przez krew cielca i kozła Pańskiego. Po-
jednanie dotyczyło grzechu pierworodnego i wszystkich
wynikających z niego wad i niedoskonałości, na ile do-
tyczą one potomstwa Adamowego. Są także inne grze-
chy, których nie obejmowała ofiara pojednania i które
nie są przebaczane. Przez minione sześć tysięcy lat gniew
Boży mniej lub bardziej objawiał się z ich powodu, a je-
go szczególną manifestacją będzie czas wielkiego uci-
sku, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być, jakiego
już potem nie będzie, a który obecnie się zbliża. O uci-
sku tym jest powiedziane, że będzie to wylanie czasz
gniewu na świat, jako że ludzie nie żyli zgodnie ze swą
wiedzą, możliwościami i przywilejami. Przyjdzie on jako
naturalny skutek naturalnych przyczyn, a mimo to bę-
dzie sprawiedliwą odpłatą dla świata. W ucisku tym, jak
rozumiemy, Wielki Lud będzie miał swoje miejsce, swój
pewien udział. Będzie to czas, w którym każdy człowiek
zostanie doświadczony „jakby przez ogień” [1 Kor. 3:15],
a odnosi się to szczególnie do Kościoła.

Prawda, że przez cały Wiek Ewangelii niektórzy człon-
kowie Wielkiego Ludu byli wydawani „szatanowi na za-
tracenie ciała, aby duch był zbawiony [aby mogli zostać
uratowani jako duchowe istnienia] w dzień Pański”
[1 Kor. 5:5]. Jednak ich liczba była prawdopodobnie nie-
wielka w porównaniu do tych, którzy obecnie, korzy-
stając z większego światła możliwości i przywilejów,
jakimi się cieszymy, dokonali poświęcenia samych sie-
bie, ale jednak nie udało im się w pełni dokonać swej
ofiary. Obraz Dnia Pojednania odnosi się do owej klasy
Wielkiego Ludu w podobnym zakresie jak do innych klas.
Na przykład ofiara kozła Pańskiego nie jest uważana za
dokonaną aż do czasu, gdy ostatni członek Ciała Chry-
stusa nie dokona swej ofiary cierpienia z Głową, dokąd
nie dokona się ostatnia czynność pokazana w tym obra-
zie, czyli pokropienie ubłagalni krwią kozła Pańskiego
i dokąd ostatni członek nie dokona swego poświęcenia
poprzez zakończenie swej drogi ofiarowania.

Zion’s Watch Tower, 1 sierpnia 1905, R-3605

PANIE, WYBIERAJ TY DLA MNIE MÓJ KRZYŻ

W smutnym tym czasie serce me strudzone,
Choć zna i kocha życia lepszą stronę,

Uległo jednak w walce z szarą codziennością,
ciągłymi jej sporami, konieczną karnością.

(cdn.)



17STRAŻ1/2011

Córka Jezebeli, Atalia, po śmierci swego męża została
królową matką, panującą nad królestwem Judy, zaś jej
syn Ochozjasz był królem. W krajach Orientu królowa
matka nadal bywa najwyższym autorytetem. Tak jest na
przykład w Chinach. Podobny zwyczaj mieli Żydzi. Jako
królowa matka, Atalia wywierała potężny i zgubny wpływ
przeciwko prawdziwemu Bogu i Jego wyznawcom,
wspierając kult Baala. Mamy tutaj do czynienia z kolej-
nym przypadkiem, gdy mieszane małżeństwo króla Izra-
ela z córką obcego królestwa sprowadzało wielkie nie-
szczęście. Matka Atalii, Jezebela jest tego znakomitym
przykładem. Pamiętamy także o obcych żonach Salo-
mona, które stały się dla niego sidłem.

W związku z tym warto sobie przypomnieć, że Bo-
żym przykazaniem dla Żydów było, by nie zawierali mie-
szanych małżeństw z osobami innych narodowości. Każ-
de odstępstwo od Bożego Prawa zdawało się sprowa-
dzać surowe kary. Pozostawało to w zgodzie z Boską
umową zawartą z tym jednym narodem. Mieli być oni
Jego ludem w wyjątkowym znaczeniu. Inne narody nie
miały tego przywileju, oni tymczasem przez okazywanie
posłuszeństwa Bożemu Prawu mogli uzyskać błogosła-
wieństwo, zaś przez nieposłuszeństwo sprowadzali na
siebie nieszczęście. Zakon ten nadal dotyczy Żydów, a nie
podlegają mu inne narody.

Właściwe przestrzeganie pozaobrazu, czyli symbolicz-
nego znaczenia zagadnień związanych z Zakonem Żydow-
skim, jest obowiązkiem wszystkich. Dotyczy ono chrze-
ścijan, którzy z Bożego punktu widzenia są „narodem
świętym, ludem nabytym” [1 Piotra 2:9]. Chrześcijanie
nie powinni „zaprzęgać się do nierównego jarzma” z nie-
wierzącymi. Chrześcijanie winni wyjść z tego świata i po-
zostać oddzieleni. Nie dotyczy to jednak chrześcijan z imie-
nia, a jedynie osób spłodzonych z ducha świętego, które
całkowicie poświęciły się Panu. Tacy mają doradę, by
pobierali się „tylko w Panu” – wyłącznie z poświęcony-
mi. Ci, którzy lekceważą to Boże zalecenie, narażają na
niebezpieczeństwo nie tylko swój własny duchowy roz-
wój i szczęście, ale również szczęście światowej osoby,
z którą „zaprzęgają się do jarzma”.

MORDOWANIE DLA WŁADZY
Gdy król Ochozjasz został zamordowany przez Jehu,

jego matka, królowa, od razu uświadomiła sobie, że ozna-
cza to koniec jej pozycji i władzy – wpływu, zaszczy-
tów i bogactw, które tak bardzo kochało jej samolubne
i dumne serce. Wiedziała, że w momencie, gdy jej wnuk
obejmie tron, będzie musiała ustąpić ze swojego stano-
wiska na rzecz swojej synowej. Jej samolubne, pyszne
serce podpowiadało jej, że za żadną cenę nie powinna do
tego dopuścić. Raczej wolała posunąć się do morder-
stwa. W rezultacie doprowadziła do tego, że zamordo-
wane zostały jej własne wnuki, z wyjątkiem jednego
małego dziecka, które zostało ukryte przez nianię w po-
mieszczeniu używanym jako magazyn pościeli, które

w Biblii określane jest mianem „pokoju sypialnego” [BT,
NB]. Następnie dziecko było przez nią wychowywane
aż do siedemnastego roku życia w jednym z pomiesz-
czeń przynależących do starej świątyni, która za cza-
sów panowania królowej Atalii nie była używana, jako
że preferowała ona i popierała kult Baala.

Jedna z nauk, która wynika z tej historii, dotyczy mocy
pychy. Wielu z nas może żywić uzasadnioną nadzieję, że
nigdy nie uległoby pokusie morderstwa, nawet gdyby
zaistniały odnośne uwarunkowania. Jednak tylko nieliczni
z nas podlegają pokusom dotyczącym sięgania po wła-
dzę lub też walki o jej utrzymanie. Historia przytacza także
inne ilustracje mocy pychy prowadzącej do morderstwa
w obronie władzy. Na przykład król Herod polecił za-
mordować wszystkie dzieci w Betlehem, które nie ukoń-
czyły dwóch lat. A to tylko po to, by zachować samego
siebie i swoich następców na tronie Izraela. Historia od-
notowała, jak Laodika otruła swych sześciu synów, jed-
nego po drugim, żeby tylko mogła zostać cesarzową Kon-
stantynopola. Inna matka, nosząca imię Irena, czyli po-
kój, wyłupiła oczy własnemu synowi, by uczynić go
niezdolnym do zarządzania imperium, nad którym pra-
gnęła sprawować niepodzielną władzę.

Nic więc dziwnego nie ma w biblijnym stwierdzeniu,
że serce człowieka w jego upadłym stanie jest najbar-
dziej zdradliwe i najbardziej przewrotne [Jer. 17:9]. Nic
dziwnego nie ma też w biblijnej zapowiedzi, że błogosła-
wieństwo Nowego Przymierza, które Bóg ustanowi ze
światem poprzez Izrael pod panowaniem Mesjasza, bę-
dzie polegało na odjęciu kamiennego serca i przywróce-
niu ludzkości serc mięsistych – właściwego ludzkiego
współczucia, takiego, jakie posiadał doskonały człowiek,
gdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.
Jakże jesteśmy szczęśliwi, że Królestwo Mesjasza nie
tylko powstrzyma grzech i grzeszników, ale także w pro-
cesie restytucji usunie kamienne serca i doprowadzi
możliwie jak najwięcej ludzi do stanu czułej, szczerej
zgody z Bożym prawem miłości do Boga i do bliźnich.

Choć nie jesteśmy królami i królowymi, a w związku
z tym nie mamy pokus, którym tacy ludzie podlegają, to
jednak zauważamy, że te same zasady zatwardziałego
serca działają w świecie interesów, w społeczeństwach
i w rodzinach. W świecie interesów działają one na rzecz
unicestwienia konkurencyjnego koncernu. W kontaktach
społecznych zachęcają do zniszczenia rywala, do znie-
sławienia, do oszczerstwa. W domach między rodzica-
mi i dziećmi, czy między rodzeństwem, często prowadzą
do niesprawiedliwości. Naprawić to wszystko można
jedynie umiłowaniem sprawiedliwości, które prowadzi
do wzajemnej miłości i posłuszeństwa względem Złotej
Reguły i, na ile to możliwe, do respektowania Bożej woli:
„Będziesz miłował Pana, Boga twego ze wszystkiego
serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszyst-
kiej myśli twojej (...) bliźniego twego jako samego sie-
bie” [Mat. 22:37-39].

Morderstwa na własnych wnukach
LEKCJA NA WIELKANOCNĄ NIEDZIELĘ, 16 KWIETNIA [1911] – 2 KRÓL. 11:1-20

„Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego i którzy go ze wszystkiego serca szukają” – Psalm 119:2.
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Pytanie: W obliczu faktu, że św. Paweł, wymieniając staro-
żytnych bohaterów, nie wspomina żadnej innej kobiety poza
Rahab (Hebr. 11), w jaki sposób może kobieta mieć równe
szanse w ubieganiu się o nową naturę i nagrodę „wysokie-
go powołania”?
Odpowiedź: Nie znajdujemy żadnego miejsca w Piśmie Świę-
tym, które dyskryminowałoby kobiety. W obecnym Wieku
Ewangelii mają one możliwość zostania współdziedziczkami
wraz z Chrystusem, w czym nie ma żadnego rozróżnienia ze
względu na płeć, kolor skóry czy rasę.

Nie ma w Piśmie Świętym niczego takiego, co przemawiało-
by przeciwko kobietom. To, że Pan wybiera mężczyzn na swych
rzeczników w Kościele, jest odrębnym zagadnieniem. Nikt nie
ma prawa kwestionować praw naszego Pana w tym zakresie –
niezależnie od tego, czy życzyłby On sobie, by reprezentowali
Go mężczyźni po sześćdziesiątce, czy młodzi mężczyźni, czy
kobiety w pewnym wieku, czy w ogóle nikt. Bóg może ze swoją
własnością czynić, co chce. Rozumiemy jednak powód, dla
którego dokonuje On takiego wyboru. Kobieta jest obrazem
Kościoła, zaś mężczyzna – Głowy Kościoła. W ten sposób
zostaliśmy poinformowani, że kobieta nie powinna być na-
uczycielem w Kościele, zaś mężczyzna może nim być.

Także w sprawach pozabiblijnych, w zagadnieniach ogól-
noludzkich nie widzimy, żeby w jakiejkolwiek mierze prawa
kobiet były zagrożone. Każda kobieta jest bowiem albo
siostrą, albo matką, albo córką jakiegoś mężczyzny. Dlatego
obydwie płci są ze sobą tak blisko spokrewnione, że nie
zachodzi potrzeba, by cała rodzina chodziła do wyborów,
jako że jest reprezentowana przez mężczyznę, a w ten spo-
sób wszyscy mają udział w decydowaniu o tym, co dzieje
się w osadzie, mieście czy kraju.

Gdyby było inaczej, doprowadziłoby to do bardzo nie-
pożądanej sytuacji. Oznaczałoby to bowiem, że mężczyzna
utracił najważniejszy ze swych przywilejów, który jest skła-
dową częścią jego męskości. Z drugiej zaś strony skutkiem
byłoby zaniedbanie ze strony kobiety. Apostoł przypomina
nam o sferze kobiecości. Każda kobieta, która nie jest sza-

nowana przez swego syna, powinna zamilknąć. Była ona
z tym dzieckiem przez cały okres jego dzieciństwa i młodo-
ści. Jeśli w tym okresie nie zapanowała nad dzieckiem tak,
by okazywało jej szacunek, to sama sobie jest winna.

Uważamy, że gdyby kobiety miały właściwe spojrzenie
na to zagadnienie, to zakończono by wreszcie dyskusję
o prawach wyborczych dla kobiet. Odczuwałyby one, że
mają obowiązki w domu. Od każdej reguły są wyjątki. Jed-
nak chrześcijańscy rodzice mówili nam: Jeślibym wcześniej
poznał Prawdę, wiedziałbym, jak być lepszym ojcem, lepszą
matką; jednak nie nauczono mnie, na czym polega odpo-
wiedzialność spoczywająca na mnie jako na rodzicu i co
oznacza właściwe wychowanie dziecka. Pewna matka po-
wiedziała mi: „Gdy moje dzieci były jeszcze malutkie, bardzo
pochłaniało mnie zarabianie pieniędzy. Harowałam razem
z mężem, żeby coś osiągnąć. Zarobiliśmy trochę grosza, ale
straciłam sposobność wychowania moich dzieci. Gdybym
zaś chciała teraz dopiero wychowywać je inaczej, to musia-
łabym chyba praktycznie je zabić”. „Tak” – odpowiedzieli-
śmy jej – „uwzględniając to, będziesz musiała być bardzo
rozważna względem swoich dzieci i starać się oddziaływać
na nie raczej przykładem i zasadami niż siłą, by skłonić je do
właściwej postawy”. Powiedzieliśmy jej, że gdyby próbo-
wała wymusić na nich swoje zdanie, to raczej tylko dopro-
wadzi je do buntu.

Jednym z jej szczególnych problemów było to, że gwał-
townie sprzeciwiała się małżeństwu swych dzieci. Powie-
dzieliśmy jej, że w ten sposób osiągnie prawdopodobnie
całkowicie przeciwny skutek, że powinna raczej zgodzić
się na to, by dzieci miały sympatie itd., ale żeby starała się
je zachęcić do tego, by przychodziły do niej i szukały po-
rady itd. Ale nie, ona postąpiła inaczej. Skutek był taki, że
jedna z jej córek poślubiła mężczyznę, który później zna-
lazł się w więzieniu. Wtedy dopiero pomyślała, że powin-
na była zająć bardziej umiarkowane stanowisko i tak już
postępowała z innymi dziećmi.

The Watch Tower, 15 stycznia 1911, R-4749

UKORONOWANIE CHŁOPCA NA KRÓLA
Młody król miał na imię Joasz. Był trzymany w ukry-

ciu przez sześć lat, a w siódmym został ukoronowany.
Arcykapłan Jojada, którego córka uratowała Joasza, nad-
zorował uroczystości koronacyjne. Kierując się wielką
mądrością, zwołał do siebie wszystkich przywódców
narodu w czasie świątecznym, gdy ich przybycie nie wy-
dawało się podejrzane. Również strażnicy byli tak
przygotowani, by zapewnić wszelką ochronę młodemu
królowi, a pałac pozostawić bez ochrony. Uroczystość
przebiegła pomyślnie. Gdy królowa matka usłyszała
okrzyki: „Niech żyje król”, wyruszyła z pałacu do świą-
tyni, by zbadać sytuację, a uświadomiwszy sobie, co
się stało, zawołała: „Spisek, spisek”!

Bywa czasami, że niesprawiedliwość potrafi się tak
oszańcować i ufortyfikować w ludzkim umyśle, iż usi-
łuje potem przedstawić sprawiedliwość jako spisek, re-
belię i obrazę. Lekcja dla wszystkich poświęconych dzie-
ci Bożych płynie stąd taka: „Nad wszystko, czego ludzie
strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pocho-
dzi” (Przyp. 4:23).

Gdy na głowę młodego króla zakładano koronę, na jej
wierzchu położono świadectwo, pergaminowy zwój
z dziesięcioma przykazaniami. W ten sposób wskazano,
że Boże Prawo miało dominować nad jego koroną. Taką
zasadą oceny spraw powinien się kierować każdy zrów-
noważony umysł. Boże prawa mają pierwszeństwo, do-
piero po nich przychodzą prawa ludzkie. Zaś ludzkie
prawa są zwykle dostosowane do standardów, jakimi
kierują się tworzący je ludzie.

Judea musiała znacznie upaść pod względem wartości
patriotyzmu i męstwa, skoro pozwoliła królowej matce
uzurpować sobie prawa do tronu przy użyciu morderstw
uprawianych przez sześć lat. W podobny sposób pań-
stwa i miasta przyzwalające na panowanie oszustów
i kombinatorów oraz akceptujące działalność sprzeczną
z interesami publicznymi otrzymują z reguły takie trakto-
wanie, na jakie sobie zasługują. To najpierw serce, inte-
lekt i sumienie muszą być wyćwiczone w zakresie wy-
ższych standardów – dopiero potem owe wyższe stan-
dardy mogą zostać przyjęte przez gremia polityczne.

The Watch Tower, 1 marca 1911, R-4776

INTERESUJĄCE PYTANIA – POZYCJA KOBIETY W KOŚCIELE I W DOMU
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INTERESUJĄCE LISTY

Pastorze C. T. Russell!
Twoje spostrzeżenia na temat daty 1914 roku, opubli-

kowane w WATCH TOWER z 1 stycznia [1911 r.], są
bardzo rozsądne. Nie ma żadnej usterki w proroctwach
czasowych odnoszących się do roku 1914, tak jak zo-
stały one przedstawione w „Wykładach Pisma Święte-
go”. Chętnie jednak przeczytałbym napisany przez Cie-
bie artykuł na temat: „Co WIEMY na temat roku 1914,
a czego się jedynie domyślamy lub co zgadujemy”.

Są jedynie dwa stwierdzenia proroctw czasowych od-
noszące się do roku 1914. Jedno z nich mówi, że dzier-
żawa władzy udzielona narodom pogańskim wtedy wła-
śnie się kończy oraz drugie, które oznajmia, że wtedy
kończy się okres Żniwa Wieku Ewangelii. Wszystko inne
oprócz tych dwóch prostych faktów jest jedynie wnio-
skiem lub domysłem z nich wynikającym.

Pismo Święte nigdzie nie stwierdza, że czas ucisku
zacznie się bądź zakończy w roku 1914. Również nie
zaświadcza, jakoby święci, klasa Oblubienicy, mieli zo-
stać zabrani w tym właśnie czasie. Są to jedynie wnio-
ski i niezależnie od tego, jak bardzo wydają nam się one
rozsądne, nie możemy stwierdzić, czy są one popraw-
ne, czy też nie, aż do czasu, gdy owa data stanie się
przeszłością. To samo dotyczy wszystkiego innego, co
było głoszone w odniesieniu do 1914 roku, z wyjątkiem
owych dwóch wspomnianych powyżej faktów.

Z tego, że termin dzierżawy władzy dla narodów po-
gańskich upływa w 1914 roku, niekonieczne wynika, że
rozpadną się one wszystkie na kawałki w tym jednym
roku. Narody pogańskie istniały przez stulecia, zanim
Bóg wydzierżawił im władzę. A o ile cokolwiek na ten
temat wiemy, to mogłyby one kontynuować swe istnie-
nie jeszcze przez krótki czas po upływie terminu dzier-
żawy. Są tylko dwa wydarzenia, na które wskazują pro-
roctwa czasowe w odniesieniu do roku 1914 – a miano-
wicie: na upływ terminu pogańskiej dzierżawy oraz za-
kończenie okresu Żniwa. Tak więc może się zdarzyć, że
rok ten przejdzie i nie stanie się nic szczególnego, co
mogłaby odnotować codzienna prasa. Sprawy świata
mogą się pozornie toczyć nieprzerwanie dalej, dokładnie
tak samo jak wcześniej.

Z drugiej jednak strony może się tak stać, że wszyst-
kie nasze przypuszczenia okażą się słuszne, niezależnie
od tego, jak bardzo dzisiaj wydają się one dla świata nie-
prawdopodobne. W końcu Pismo Święte wielokrotnie
stwierdza, że Babilon ma upaść nagle. Mimo to musimy
trzymać się rozsądnych kryteriów i nie mówić, że wie-
my coś, czego w rzeczywistości tylko się domyślamy
lub co zgadujemy.

Ziemska faza Królestwa zostanie ustanowiona póź-
niej niż w roku 1914, co zostawia pewien okres po upły-
wie terminu pogańskiej dzierżawy na upadek narodów
i stopniowe ustanawianie Królestwa na ziemi. Może się
dzisiaj wydawać, że okres ten będzie niezbędny, a to ze
względu na kilka ważnych wydarzeń, takich jak: zebra-
nie Żydów do Palestyny, atak na nich przeprowadzony
przez Goga (Ezech. 38), cudowne zniszczenie Goga, co
będzie dla świata demonstracją, że nastało Królestwo
Chrystusa (Ezech. 38:23, 39:21). Pozostawiałoby to tak-

że czas na działalność kaznodziejską klasy Elizeusza, kto-
kolwiek by się miał nią okazać.

Jedyna wyraźna rzecz zapowiadana przez proroctwa
w odniesieniu do klasy Elizeusza to fakt, że przejmie ona
dzieło głoszenia Ewangelii Królestwa, gdy klasa Eliasza
zaprzestanie głoszenia, a to – jak się wydaje – musi do-
konać się dopiero po roku 1914.

Oddany Ci w naszym drogim Odkupicielu i Królu
David P. Jackcon

The Watch Tower, 15 stycznia 1911, R-4751

WYPARCIE SIĘ WYSZUKANYCH SPEKULACJI

Brat W. H. Bundy przekazał nam odbity na powiela-
czu trzystronicowy artykuł spekulujący na temat pro-
roctw czasowych i sugerujący, jakoby jego autor dys-
ponował pewną wiedzą na temat treści siódmego tomu
Wykładów Pisma Świętego oraz że jego interpretacje są
z nim zgodne. Prezentację owych wyszukanych inter-
pretacji przypisuje się bratu Bundy. Jego poniższy list
zaprzecza wszelkim jego związkom z owym artykułem.

Co się zaś tyczy siódmego tomu, to Wydawca może
zapewnić czytelników, że nikt nie może wiedzieć, jaka
będzie jego treść, jako że nie zostało napisane ani jedno
jego słowo. W czasie gdy nasze ręce pełne są ważnych
prac, gdy Kościół z całą pewnością potrzebuje głębsze-
go rozważania sześciu tomów, które już są w jego po-
siadaniu, nie mamy potrzeby zastanawiać się, czy było-
by Pańską wolą, byśmy odłożyli inne zajęcia i forsowali
podjęcie pracy nad napisaniem siódmego tomu. Bez
wątpienia w swoim słusznym czasie Pan da nam czas
i wszystko inne, co będzie potrzebne do wyłożenia Ob-
jawienia, jeśli taka będzie Jego wola, żebyśmy w ten
sposób usłużyli Kościołowi.

Naszą doradą dla wszystkich drogich przyjaciół jest,
by nie przypisywali nam żadnego wyjaśniania Pisma
Świętego, jeśli nie pochodzi ono z publikacji naszego Sto-
warzyszenia lub nie nosi naszego odręcznego podpisu.

Oto list od Brata Bundy, zaprzeczający jego autorstwu
owych wyszukanych proroczych interpretacji:
Drogi Bracie Russell! To już czwarty list tego rodzaju,
który otrzymuję w ostatnim czasie i czuję, że dobrze
byłoby, gdybym otrzymał jakąś możliwość zapewnienia
przyjaciół, że nie podzielam owych spekulacji, lecz ra-
czej zawsze ograniczam się do nauk Pisma Świętego
przedstawionych w sześciu tomach WYKŁADÓW PI-
SMA ŚWIĘTEGO oraz w czasopiśmie THE WATCH TO-
WER. Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że kiedy-
kolwiek przedstawiałem te wyszukane nauki prezento-
wane w załączonym liście. Obawiam się, że moje na-
zwisko mylone jest z nazwiskiem pewnego innego piel-
grzyma. Czy mógłbyś mi wskazać jakiś sposób, który
pozwoliłby mi się oczyścić, o ile byłoby to stosowne?
Zasmuca mnie, gdy myślę, że ktoś z mniej utwierdzo-
nych braci mógłby pomyśleć, iż postępuję tak nieroz-
sądnie i w sprzeczności z Twoimi zaleceniami.

Miłuję Cię! Niech Bóg Ci błogosławi!
Z wyrazami wielkiej wdzięczności

Twój brat, W. H. Bundy
The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4753
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LIST W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI DLA ŻYDÓW

Dr L. W. Jones, Chicago, Ill
Drogi doktorze!

Twój list z 18 października dotarł do mnie na czas.
Przykro mi, że nie mogę Wam pomóc w czasie zebrania
w Chicago. Nie znam nikogo w Chicago, kto mógłby
wesprzeć ten szlachetny ruch w dziele rozpowszech-
niania cudownej wieści dotyczącej przyszłości narodu
żydowskiego. Moje doświadczenie z literaturą Pastora
Russella, a w szczególności z tą jej częścią, która doty-
czy kwestii żydowskiej, dało mi przekonanie, że w naj-
bliższej przyszłości powstanie wśród Żydów wielki ruch,
ruch, który prawdopodobnie nie będzie miał sobie rów-
nego w historii mojego ludu.

W całym kraju, gdzie tylko docierają słowa Pastora
Russella, są one przyjmowane z wielkim entuzjazmem.
Trzeba jednak zastosować pewną metodę, by dotrzeć
do przedstawicieli mojego narodu. Są oni bardzo podejrz-
liwi, gdy słyszą chrześcijanina mówiącego o ich przy-
szłości. Natychmiast myślą wtedy, że musi się kryć za
tym coś złego. Poza tym Pastor Russell ma wielką licz-
bę nieprzyjaciół wśród mojego ludu. Niektórzy wpły-
wowi rabini, niektórzy z żydowskich redaktorów zauwa-
żyli, że większość ludności żydowskiej sięga z wielkim
entuzjazmem po literaturę Pastora Russella. Dostrzegli
oni wielką popularność, jaką zdobył ten człowiek w cią-
gu krótkiego czasu. Słyszałem, że w czasie żydowskich
zgromadzeń, czy to w synagogach, czy w innych miej-
scach, czytane i rozważane są kazania Pastora Russella.
Natychmiast więc wielu pomyślało, że człowiek ten sta-
nie się niedługo przywódcą w Izraelu i dlatego podej-
mują intensywne działania, by go skompromitować.

Wiesz dobrze, mój drogi doktorze, że przedstawiciele
dogmatycznych kościołów chrześcijańskich również to
czynią, pragnąc zminimalizować wpływ Pastora Russella
na chrześcijański świat. Żydowscy rabini i chrześcijań-
skie duchowieństwo działają z tych samych pobudek. Oba-
wiają się człowieka, który głosi, że Biblia jest najwyższym
autorytetem – Biblia, która objaśnia samą siebie.

Mam nadzieję, że Wasze spotkanie okaże się wielkim
sukcesem. Nie wątpię, że tak będzie. Do tej pory każdy
Żyd mieszkający w tym kraju, a także poza jego grani-
cami, słyszał coś o Pastorze Russellu. Bardzo chciałbym
być w Chicago, żeby pomóc Wam, na ile bym mógł, by
przyczynić się do sukcesu tego zgromadzenia, na jaki
ono z pewnością zasługuje.

Mam wspaniałą wiadomość dla wszystkich, którzy in-
teresują się dziełami Pastora Russella i którzy chcieliby
nadać jego wspaniałym ideom i szlachetnym naukom uni-
wersalny wymiar. Tą wiadomością jest to, że idee te, gdy
tylko zostaną upowszechnione, będą tworzyć historię.

Oddany Ci
Adolph B. Landau

The Watch Tower, 15 stycznia 1911, R-4742

ŻYDOWSKIE NADZIEJE I PERSPEKTYWY

Dysponujemy broszurą w języku angielskim, na którą
składa się kilka fragmentów z III tomu „Wykładów Pi-
sma Świętego” oraz kazanie „Jerozolima”, w cenie 10
centów za egzemplarz lub 60 centów za tuzin.

Dla tych Żydów, którzy czytają w języku Jiddish, wy-
drukowaliśmy na dużym formacie gazetkę Die Stimme,
która zawiera wiadomości z Jerozolimy oraz sprawoz-
dania z kilku kazań br. Russella skierowanych do Żydów.

Gazetka ta znalazła duże uznanie między Żydami. Nie
wskazuje ona na Jezusa z Nazaretu, ale mówi o chwa-
lebnym Mesjaszu. Wyraża ona przekonanie, że czas usta-
nowienia Jego Królestwa jest bliski i że wtedy Żydzi
będą błogosławieni. Sugeruje im ona, że kraj Palestyny
jest tym miejscem, gdzie rozpocznie się ich narodowe
błogosławieństwo. Choć o tym nie ma w niej mowy,
to wszyscy czytelnicy WATCH TOWER dobrze wiedzą,
że zgodnie z proroctwami tam i wtedy zatwardziałość
zostanie odjęta od Izraela i że rozpoznają oni Tego, któ-
rego przebili.

Nie spodziewamy się, by Żydzi mieli nawrócić się na
chrześcijaństwo. Do nich należy przede wszystkim ziem-
skie błogosławieństwo. Jeśli nieliczni z nich mają uszy
otwarte na duchowe posłannictwo, to je usłyszą, takich
będzie jednak wyjątkowo mało.

Gazetkę Die Stimme możemy dostarczyć za darmo
w dowolnej ilości. Dobrze byłoby, aby wszyscy czytel-
nicy, którzy chcą otrzymać pewną ilość tej gazetki do
darmowego rozpowszechniania wśród Żydów, zwrócili
się do nas natychmiast, jako że planujemy właśnie zlece-
nie nowego wydania.

The Watch Tower, 1 stycznia 1911, R-4743

Zagadnienia żydowskie

URODZAJNOŚĆ PALESTYNY

Prof. Richard Gottheil z Uniwersytetu Columbia, dy-
rektor Amerykańskiej Szkoły Archeologii w Jerozolimie
wierzy, że bliski jest czas, gdy poetyckie, biblijne wyra-
żenie „ziemia mlekiem i miodem płynąca” stanie się fak-
tem w odniesieniu do Palestyny. Profesor przyznaje, że
muszą jeszcze zajść pewne zmiany, zanim zrealizuje się
ten ideał. Gdy ktoś stwierdził, że musiałyby zajść zmia-
ny zarówno w glebie, jak i zarządzaniu, odpowiedział, że
to, co w Ameryce lub Turcji wydaje się być skałą, w
Judei jest urzyźniaczem w formie skały. „Gleba Palesty-
ny jest szczególna. Jest niezwykle urodzajna, czego do-
wodzą prymitywne metody uprawy. Jeśli można na niej
tyle wyhodować, ledwo ją tylko skrobiąc, to ileż mogła-
by ona wyprodukować, gdyby zastosować zachodnie
metody uprawy. Widziałem drzewa rosnące tam, gdzie
nie było widać absolutnie żadnej gleby. W jakiś sposób
korzenie znalazły sposób na dotarcie do życiodajnych
soków, które umożliwiły im wzrost i owocowanie.”

The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4753



21STRAŻ1/2011

Wielu z naszych czytelników pamięta zapewne, że
Wydawca po powrocie z Palestyny w czerwcu ubiegłe-
go roku [1910] wygłosił kazanie pod tytułem „Jerozoli-
ma”. Temat ten przyciągnął wielu Żydów i wzbudził
wśród nich znaczne zainteresowanie. Kazanie to, podob-
nie jak kilka innych, zostało opublikowane w żydowskich
gazetach. Następnie przeprowadzono z Wydawcą wy-
wiady itd., czego skutkiem było na koniec wystosowa-
nie zaproszenia – którego podpisy zajmowały trzy stro-
ny – do wygłoszenia przemówienia na Walnym Zgroma-
dzeniu Żydów w nowojorskim Hippodromie.

W odpowiedzi na to zaproszenie, w niedzielę 9 paź-
dziernika [1910 roku] Wydawca spotkał się z komite-
tem pięciu wybitnych Hebrajczyków, a towarzyszył mu
br. Rutheford. Automobilami udaliśmy się na zgroma-
dzenie, w czasie którego panowała entuzjastyczna atmos-
fera. Liczbę jego uczestników oceniono na cztery tysią-
ce i powiedziano nam, że było to najbardziej reprezenta-
tywne i wyszukane przedstawicielstwo Hebrajczyków,
jakie kiedykolwiek zgromadziło się na jednym miejscu
w Nowym Jorku.

Przemówienie zostało przyjęte bardzo dobrze, ale naj-
widoczniej niezbyt szczęśliwym pomysłem było rozda-
wanie po tym spotkaniu broszury zatytułowanej „Żydow-
skie nadzieje i perspektywy”. Niektórzy Żydzi, nie uzna-
jąc faktu, że broszura ta skierowana była do chrześci-
jańskich czytelników, uznali, iż podjęta została próba
usidlenia Żydów przez chrześcijaństwo. Zaś chrześci-
jaństwo, a w szczególności katolicyzm, kojarzy się
Żydom z licznymi prześladowaniami, które spadły na
wielu przedstawicieli ich narodu w ciągu minionych wie-
ków. Jedni zrozumieli całą sprawę poprawnie, inni jed-
nak poczuli się obrażeni i pod nieobecność Wydawcy,
który ubiegłej jesieni gościł w Europie, zaatakowali go
jako „misjonarza”, a określenie to oznacza dla żydow-
skiego umysłu wszystko co nikczemne i podstępne.

W listopadzie, po naszym powrocie z Europy, wyja-
śniliśmy, na ile to tylko było możliwe, całe nieporozu-
mienie za pośrednictwem żydowskich gazet. Poinfor-

mowaliśmy, że nie było naszym zamierzeniem, by prze-
prowadzać działalność „misjonarską” wśród Żydów ani
też, by zachęcać ich do stawania się członkami Kościoła
katolickiego czy też jakiejkolwiek innej chrześcijańskiej,
protestanckiej społeczności. Nie głosiliśmy im nawet
Jezusa. Nasze posłannictwo skierowane było do Żydów
jako Żydów, zgodnie ze słowami Izajasza: „Cieszcie,
cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz. Mówcie do serca
Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas po-
stanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego
i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grze-
chy swoje” (Izaj. 40:1-2). Oświadczyliśmy, że nie spo-
dziewamy się, by Żydzi mieli wracać do Palestyny jako
chrześcijanie. Wręcz przeciwnie, Boskie oświadczenia
i obietnice odnośnie Jerozolimy są ziemskimi nadziejami
dla Izraela według ciała.

Kilku osobom, które zadawały dość głębokie pyta-
nia, wyjaśniliśmy, że według naszego zrozumienia pro-
roczy Mesjasz to szerokie, duchowe grono, składające
się z wielu członków, obejmujące Anglików, Francu-
zów, Niemców, Żydów i wielu innych, że Bóg groma-
dzi do niebiańskiej chwały owo mesjańskie grono ze
wszystkich narodów, ludów, rodzajów i języków oraz
że znajdą się w nim wyłącznie świętobliwi ludzie. Tłu-
maczyliśmy, że nie uważamy, jakoby ogólnie chrześci-
janie, bardziej powszechnie niż Żydzi, mieli mieć szcze-
gólny udział w owym Mesjańskim Ciele i że jak najdal-
si jesteśmy od tego, by doprowadzać Żydów do takie-
go zamieszania w obrębie różnych zagadnień, jakie pa-
nuje wśród większości chrześcijan.

Od tej pory kilka żydowskich gazet nadal publikowa-
ło nasze pisma i mieliśmy jeszcze dwa Żydowskie Wal-
ne Zgromadzenia. Jedno z nich odbyło się w Chicago.
Było ono pewnym rozczarowaniem, jak chodzi o liczbę
uczestników, ale trzeba przy tym zauważyć, że sobota,
w którą się ono odbywało, była wyjątkowo niekorzyst-
nym terminem. Wielu Żydów wyrażało swoje rozczaro-
wanie z powodu braku możliwości uczestniczenia w tym
spotkaniu, jako że przypadało ono w najkorzystniejszej
dla ich interesów porze. Tym niemniej liczba uczestni-
ków została oszacowana na tysiąc pięćset osób, które
bardzo uważnie się przysłuchiwały.

Nasze ostatnie spotkanie z Żydami odbyło się w Fila-
delfii. Było ono reklamowane w świeckiej prasie. Inny-
mi słowy – było to spotkanie żydowskie. Garrick The-
atre był wypełniony po brzegi. Trzysta osób zajęło miej-
sca stojące, a pozostałym policja zakazała wstępu ze
względu na przepisy przeciwpożarowe. W ten sposób
od drzwi odeszło kilkaset rozczarowanych osób. Owo
spotkanie odbyło się w tak entuzjastycznej atmosferze
jak żadne inne dotychczasowe spotkanie z Żydami. Wy-
daje się, że ich zaufanie do Wydawcy rośnie. Syjonizm
obserwowany z proroczego punktu widzenia zdaje się
poruszać żydowskie serca bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, gdy temat ten przedstawiany był jako zagad-
nienie polityczne.

The Watch Tower, 15 lutego 1911, R-4764

Syjonizm w Proroctwie
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7 marca (wtorek) – opuszczenie Nowego Jorku o 9 rano
parowcem „Prinz Friedrich Wilhelm”; 13 lub 14 marca
dotarcie do Plymouth.

19 marca (niedziela) – Londyn, pobyt w Londyńskim
Domu Modlitwy; temat publicznego wykładu: „Dwa
zbawienia, ale brak drugiej szansy”.

20 marca (poniedziałek) – wyjazd do Barmen [Wupper-
tal], Niemcy.

21 marca (wtorek) – Barmen, przyjazd zgodnie z termi-
narzem zebrań i rozkładem jazdy pociągów; wyjazd
nocnym pociągiem do Wiednia.

22 marca (środa) – Wiedeń, po południu lub wieczorem
zebranie; jedno dla Żydów.

23 marca (czwartek) – Budapeszt, jedno lub więcej spo-
tkań dla Żydów; wyjazd nocnym pociągiem do Lwo-
wa (Lemberg).

24 marca (piątek) – Lwów (Lemberg), jedno lub dwa
spotkania dla Żydów; wyjazd w nocy do Berlina.

25 marca (sobota) – Berlin, możliwe wieczorne spotka-
nie.

26 marca (niedziela) – dwie usługi w Berlinie; jedna dla
Żydów; wyjazd nocnym pociągiem do Kopenhagi.

27 marca (poniedziałek) – Kopenhaga, umówione dwa
spotkania; wyjazd popołudniowym statkiem do Sztok-
holmu.

28 marca (wtorek) – Sztokholm, umówione dwa spo-
tkania; jedno publiczne i jedno dla zainteresowanych;
wyjazd w nocy na dwa kolejne spotkania.

2 kwietnia (niedziela) – Londyn, spotkanie w „Londyń-
skim Domu Modlitwy” o zwykłej porze; wieczorne
zgromadzenie w Royal Albert Hall.

4 kwietnia (wtorek) – Edynburg, dwa spotkania, oby-

Plan zagranicznej podróży brata Russella
NOWY JORK, LONDYN, BERLIN  ITD.

dwa organizowane przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Badaczy Pisma Świętego [I.B.S.A.]. 

5 kwietnia (środa) – Glasgow, dwa spotkania organi-
zowane przez I.B.S.A. 

6 kwietnia (czwartek) – Belfast, spotkanie organizo-
wane przez I.B.S.A. 

7 kwietnia (piątek) – Dublin, spotkanie organizowane
przez I.B.S.A. 

9 kwietnia (niedziela) – Londyn, spotkanie w „Londyń-
skim Domu Modlitwy” o zwykłej porze; wieczorne
spotkanie w Royal Albert Hall.

11 kwietnia (wtorek) – „Londyński Dom Modlitwy”;
Pamiątkowa Wieczerza obchodzona będzie o godz.
19:00.

13 kwietnia (czwartek) – wypłynięcie nocnym statkiem
do Lens we Francji przez Dover-Calais.

14 kwietnia (piątek) – Lens, Francja, I.B.S.A. itd.
15 kwietnia (sobota) – Denain, Francja, blisko Valen-

ciennes; w nocy powrót do Londynu.
16 kwietnia (niedziela) – „Londyński Dom Modlitwy”,

dwie usługi.
23 kwietnia (niedziela) – „Londyński Dom Modlitwy”,

dwie usługi.
26 kwietnia (środa) – odjazd z Londynu, stacja Water-

loo godz. 9:25 do Southampton, a potem parowcem
„Kron Prinz Wilhelm”.

2 maja (wtorek) – przewidywane przybycie do Nowe-
go Jorku.

Jeśli czas zostanie przydzielony Liverpoolowi, Manche-
sterowi lub innym dużym miastom, zostaną w tej spra-
wie wysłane odpowiednie informacje.

The Watch Tower, 1 lutego 1911, R-4761
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Podróż brata Russella na Zachód
Zgodnie z krótką informacją zamieszczoną w THE

WATCH TOWER 15 stycznia przygotowania do tej dłu-
giej, liczącej ponad 7000 mil [11 tys. km], transkonty-
nentalnej podróży są prowadzone tak szybko, jak to tyl-
ko możliwe.
TRASA – Będą organizowane postoje, a brat Russell bę-
dzie przemawiał na konwencjach Międzynarodowego
Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Indianapo-
lis, St. Louis, Kansas City, Wichita, Pueblo, Colorado
Springs, Denver, Salt Lake City, Los Angeles, Pasadena,
Santa Cruz, San Francisco, Oakland, Sacramento, Por-
tland, Tacoma, Seattle, Victoria, Vancouver, Calgary,
Winnipeg oraz Duluth.
PLAN PODRÓŻY – Wszystkimi szczegółami odnośnie
poruszania się tej grupy zajmuje się brat L. W. Jones,
M.D. [doktor medycyny], 3003 Walnut Street, Chica-
go, Ill. Właśnie otrzymaliśmy od niego piękny plan pod-
róży, podający wszelkie szczegóły odnośnie najrozmait-

OPŁATA KOLEJOWA – Opłatę kolejową dolicza się
dodatkowo do podanych cen. Cena objazdowej podróży
z Chicago i z powrotem do Chicago wynosi $77,50.
DEPOZYT – Ze względu na znacznej wartości umowy,
które muszą zostać podpisane odpowiednio wcześniej –
odnośnie wagonów, prowiantu, itd., od każdej osoby
będzie wymagany depozyt w wysokości $50.

WCZESNE DZIAŁANIE – Skala organizacyjna tego
rodzaju przedsięwzięcia transportowego jest mało doce-
niana przez tych, którzy nie są przyzwyczajeni do przy-
gotowywania takich akcji, a w celu uzyskania orienta-
cji, jakie umowy należy zawrzeć i jak zapewnić najlepszą
możliwą usługę za minimalny koszt dla wszystkich i każ-
dego z osobna, niezbędne jest, aby wiedzieć tak szybko,
jak to tylko możliwe, ile osób skorzysta z tej specjalnej
usługi. Innym powodem, dla którego powinno się jak

Jeden cały przedział dla jednej osoby z 64 posiłkami – $237.
Jeden cały przedział dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $141.
Jeden cały przedział dla trzech osób z 64 posiłkami na osobę – $109.
Jedna sekcja w wagonie Pullmanowskim dla jednej osoby z 64 posiłkami – $157.
Jedna sekcja w wagonie Pullmanowskim dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $93.
Pół sekcji w wagonie Pullmanowskim dla jednej osoby z 64 posiłkami – $93.
Jedna sekcja w wagonie turystycznym dla jednej osoby z 64 posiłkami – $109.
Jedna sekcja w wagonie turystycznym dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $69.
Pół sekcji w wagonie turystycznym dla jednej osoby z 64 posiłkami – $69.

szych aspektów i przygotowań podróży, trasy, przystan-
ków konwencyjnych, opłat itd.
SPECJALNY POCIĄG – Zaproponowano, aby wyna-
jąć cały oddzielny pociąg, składający się z kilkunastu wa-
gonów, w którym grupa będzie podróżować jako jedna
wielka rodzina, jedząc i śpiąc w pociągu przez praktycz-
nie całą, trwającą ponad miesiąc podróż, rozpoczyna-
jącą się 9 czerwca, czyli od daty opuszczenia przez bra-
ta Russella Brooklynu. Pociąg będzie się składał z wago-
nów z przedziałami, wagonów Pullmanowskich oraz tu-
rystycznych, zapewniając siedem różnych stopni wy-
gód, w zależności od potrzeb, życzeń oraz finansowych
możliwości uczestników podróży.
POSIŁKI – W każdą cenę wliczone są 64 posiłki. Jeśli
w pociągu zjedzone zostaną mniej niż 64 posiłki, będzie
można uzyskać częściowy zwrot tej kwoty. Inne posiłki
będzie można otrzymać w rozmaitych miejscach, gdzie
odbywają się konwencje. Wyszczególniamy kilka cen.

najwcześniej dokonać rezerwacji na ten specjalny po-
ciąg, jest spora ilość osób zainteresowanych dołącze-
niem do nas na szlaku w późniejszym etapie podróży.
Trudno będzie im podać jakieś konkretne informacje,
zanim nie uzyskamy ogólnego poglądu odnośnie wielko-
ści głównej grupy, która będzie odbywała całą podróż.
Tak więc pragnąc wyświadczyć przysługę i zadowolić
tych drogich braterstwa, którzy mogą pojechać tylko na
część trasy, ci, którzy zamierzają przejechać ją w cało-
ści, powinni dokonać swych rezerwacji bezzwłocznie.

Brat Jones BARDZO NALEGA, aby ci, którzy rozwa-
żają podróż, skontaktowali się Z NIM NATYCHMIAST.
On zaś z przyjemnością poprowadzi sprawy takich osób
w dalszych szczegółach.

Publikujemy powyższą informację ze wszystkimi
szczegółami, tak aby zarówno ci, którzy mają pragnie-
nie dołączyć do tej podróży w duchu, jak i inni, dostrze-
gający również okoliczności pozwalające im na osobiste
uczestnictwo w podróży, mogli w pełni poznać jej fi-
nansowy zarys oraz potrafili lepiej zadecydować, czy
byłoby to wolą Pana, aby i oni dołączyli do tej grupy.
Nalegamy, aby wszyscy, którzy podejmą tę podróż, uczy-
nili to napełnieni duchem Prawdy – cichością, łagodno-
ścią, cierpliwością, wytrwałością, braterską uprzejmo-
ścią i miłością.

The Watch Tower, 15 marca 1911, R-4788

Na zdjęciu obok: brat C. T. Russell w wagonie spe-
cjalnego pociągu, wynajętego w celu odbycia trans-
kontynentalnej podróży po Ameryce na okólnej trasie
liczącej łącznie ponad 11 tys. km. Odbyła się ona
w okresie od 9.06 do 12.07.1911 r. Nieco więcej na
temat tego spektakularnego przedsięwzięcia misyj-
nego br. Russella w kolejnych numerach „Straży”.
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Postój w Shasta Springs; transkontynentalna podróż 1911

W naszych czasach dominuje niezadowolenie. Dzieci
Boże zaś, choć nie należą do tego świata, znajdują się na
nim i podlegają jego wpływom. Dlatego właśnie z każ-
dym dniem coraz bardziej nieodzowne staje się zacho-
wanie przez każde dziecko Boże najwyższej czujności,
by trzymać ciało pod kontrolą, by powstrzymywać ję-
zyk od szemrania, by strzec serca przed niezadowole-
niem, a za to wypełniać je dziękczynieniem i wdzięcz-
nością dla Boga przez docenianie wszystkich dobro-
dziejstw, którymi On nas błogosławi.

Z drugiej strony ludzie, którzy są pociągani przez Pana
w czasie Wieku Ewangelii, muszą mieć solidną struktu-
rę – silne charaktery. Bóg poszukuje ludzi o takich wła-
śnie charakterach, by stali się Oblubienicą Jego Syna
oraz Jego współdziedzicami. Ich stanowczość i zdecy-
dowanie stoją w kontraście z biernością i obojętnością
innych. Ich dziedziczne słabości są jednak tak samo wiel-
kie jak u innych ludzi. Stąd też, gdy pewna liczba takich
osób zacznie się zgromadzać na badanie Biblii, potrzeb-
na jest wielka cierpliwość i wzajemna wyrozumiałość.
Gdy bowiem dochodzi do poróżnień i konfliktów, szko-
dy będą z pewnością większe niż w przypadku ludzi
o słabszych charakterach, mniej zdecydowanych prze-
konaniach i niższej determinacji. Dlatego takie właśnie
osoby łatwiej przekonują się o słuszności słów Apostoła:
„Cierpliwości wam potrzeba” [Hebr.10:36].

Od takich ludzi Bóg wymaga, aby Prawdzie towarzy-
szył także duch Prawdy, duch świętości, cichości, cier-
pliwości, wyrozumiałości, braterskiej uprzejmości, miło-
ści; inaczej narażeni oni będą na poważne zatargi i urazy.

Jeśli w jakimś zgromadzeniu badaczy Pisma Święte-
go lekceważone są WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO, to
z pewnością będzie się tam ujawniała słabość, świato-
wość, umiłowanie przyjemności, brak gorliwości w służ-
bie Pańskiej itp. Jeśli WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO będą
jedynie „przeprowadzane”, ale nie znajdą zastosowania
w sercu i w życiu, to owoce ducha – cichość, uprzej-
mość itp. – będą ułomne. Każdy rozważany przedmiot
powinien stać się bazą dalszego wzrostu w łaskach du-
cha, których rozwijanie przyczynia się do wzbogacania
charakteru Nowego Stworzenia.

W przeszłości wiele razy zwracaliśmy uwagę zgro-
madzeń na to, by wybierani przez nie słudzy, pasterze,
starsi nie byli uznawani za „panów” i nie byli zachęcani
do podejmowania prób „panowania nad dziedzictwem
Pańskim” (1 Piotra 5:3). Teraz zaś, z drugiej strony, pra-
gniemy podkreślić, że istnieje również możliwość poja-
wienia się w zgromadzeniu nadmiernie krytycznego du-
cha, który doprowadza niektórych jego członków do
rozwijania błędnych postaw. Byłoby to również prze-
ciwne duchowi Pańskiemu, gdyby zgromadzenia „pa-
nowały” nad starszymi. Mają oni być miłowani, podno-
szeni na duchu, cenieni; jeśli zaś mają jakieś niedoskona-
łości, to tak jak i inni ludzie zasługują na niemniejszą dozę
współczucia, przebaczenia i usprawiedliwienia.

Starszym, czyli sługom, proporcjonalnie do ich wier-
ności, pokory, pilności w służbie dla trzody powinna być
okazywana serdeczna współpraca ze strony każdego

„Pokój też zachowajcie między sobą”
członka zgromadzenia. „Komu bojaźń, temu bojaźń;
komu cześć, temu cześć” [Rzym. 13:7].

Niektórzy członkowie ludu Bożego, podobnie jak lu-
dzie tego świata, zajmują nadmiernie krytyczne stano-
wisko w błahych sprawach, takich jak na przykład par-
lamentarne obyczaje w trakcie zebrań. Powinniśmy pa-
miętać, że Biblia nie zobowiązuje ludu Bożego do zacho-
wywania jakichś szczególnych parlamentarnych obycza-
jów, ale nakłada na niego ogólne, szeroko rozumiane pra-
wo, którym kierować się powinno każde dziecko Boże
we wszystkich sprawach Kościoła. Prawo to Mistrz
zawarł w kilku słowach, mówiąc: „Przykazanie nowe
daję wam, abyście się społecznie miłowali; jakom i ja
was umiłował” (Jan 13:34).

Niechaj to prawo miłości stanowi miarę oceny wszyst-
kich wzajemnych stosunków, jakie wiążą lud Boży. Czy
dotyczy to wybranego starszego, czy niewybranego
członka – prawo miłości winno być stosowane do oce-
ny każdego działania, każdego słowa, więcej nawet –
samych myśli. Jeśli każdy z nas, drodzy bracia, będzie
cały czas skupiał się na tej zasadzie, zaoszczędzi to nam
wielu konfliktów, zadrażnień i smutków. Upodobni nas
to do naszego błogosławionego Mistrza, uzdolni do by-
cia lepszymi Jego przedstawicielami wzajemnie wzglę-
dem siebie, jak i przed światem. Skłoni nas to do możli-
wie największej systematyczności i dbałości we wszyst-
kich naszych działaniach, a w stosunku do innych – do
nieżywienia zbyt wygórowanych wymagań aż do cza-
su, gdy oni sami przekonają się o pięknie właściwego
postępowania, które będą mogli zaobserwować w na-
szym własnym zachowaniu. Bądźmy zadowoleni z każ-
dej metody obranej przez większość, jeśli tylko zgodna
jest ona z wolą większości, niezależnie od tego, jaka zo-
stanie podjęta decyzja. Jeśli wydaje nam się, że więk-
szość jest mniej rozsądna od nas samych, uczmy się cier-
pliwości i czekajmy, jak to czyni Pan, aż inni przekonają
się o błędzie w swym postępowaniu i dokonają popraw-
ki. Słowem – niechaj każdy z nas coraz bardziej stara się
być czynicielem pokoju: „Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni synami Bożymi nazwani będą” (Mat. 5:9).
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