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

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

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAŹNIE UCZY:
... że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – a szczególnie „Jego dziełem” i że proces jego budowy trwa przez cały
Wiek Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem świata i „gruntownym kamieniem węgielnym” tej Świątyni,
za której pośrednictwem po zakończeniu jej budowy wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo i znajdą
przystęp do Niego – 1 Kor. 3:16-17; Efezj. 2:20-22; 1 Mojż. 28:14; Gal. 3:29;
... że w międzyczasie trwa proces obciosywania, kształtowania i polerowania ofiarowanych, wierzących w Chrystusowe
pojednanie za grzech. Gdy ostatni z tych „żywych kamieni”, „wybranych i kosztownych” będzie gotowy, wówczas
wielki Mistrz Budowniczy zgromadzi wszystkich razem w Pierwszym Zmartwychwstaniu, a Świątynia zostanie
napełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;
... że gruntem nadziei tak dla Kościoła, jak i świata jest to, że „Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie „we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która
oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;
... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc „uczestnikiem boskiej natury”, współdziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;
... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie, rozwijanie się we wszystkich
łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i przygotować się do sprawowania usługi królów i kapłanów
w przyszłym wieku – Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;
... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności, które mają zostać udzielone wszystkim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone
w Adamie, przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie słuchających „Jego
głosu” – Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35.
[Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750]
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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 wydawnictw autoryzowanych przez C. T. Russella. W większości są
to niepublikowane jeszcze w języku polskim tłumaczenia artykułów z czasopisma THE WATCH TOWER, ale także okolicznościowo z innych czasopism, biuletynów konwencyjnych oraz
materiałów historycznych. STRAŻ jest kontynuacją czasopisma
publikowanego od 1915 roku jako polska wersja THE WATCH
TOWER, które za wiedzą C. T. Russella prowadził Hipolit
Oleszyński. Po zmianach w Redakcji założył on w 1919 roku
niezależne czasopismo, które od maja 1925 roku nosiło nazwę
STRAŻ i było prowadzone przez niego aż do jego śmierci w
1930 r. Czasopismo było wydawane nadal – do 1983 roku w
USA, a w latach 1987-1995 we Francji i łącznie przez 71 lat
wiernie dostarczało duchowego pokarmu w języku polskim.
Jego wznowienie w 2008 r. ma w zamyśle zachowanie stuletniej równoległości z czasopismem THE WATCH TOWER.

W tym numerze przedstawiamy kazanie oraz artykuł na
podobny temat: Cierpiącego Sługi Pańskiego z 53. rozdziału
Proroctwa Izajasza. Ma to związek ze zbliżającym się dniem
Pamiątki śmierci Jezusa, który rozpoczyna się 5 kwietnia po
zachodzie słońca. Drugim wiodącym tematem jest podróż
misyjna dookoła świata, odbyta przez Pastora Russella wraz
z grupą sześciu braci w okresie od grudnia 1911 do marca
1912. W kilku tekstach i zdjęciach prezentujemy to ważne
kaznodziejskie przedsięwzięcie. Relacjonuje je br. Jones
w serii listów przesyłanych z podróży do jego rodzimego
zgromadzenia w Chicago. Oprócz tego zamieszczamy lekcję
„Międzynarodowej Szkoły Biblijnej” oraz aktualne na przełomie roku podsumowanie bieżącej działalności. Interesująca
też wydała nam się publikacja listu w sprawie zawierania
małżeństw. Świadczy on, jak bardzo aktualne było oczekiwanie na zakończenie misji Kościoła. Zachęcamy do czytania!

Kwartalnik poświęcony naukom biblijnym
dla chwały Boga i duchowego dobra Jego ludu
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Mąż boleści i cierpienia
„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu” – Izaj. 53:3.
Dobroć i boleść z natury nie łączą się z sobą w naszych
umysłach. Podobnie też stwierdzenie: „Ten, kto grzeszy,
będzie cierpiał” nie bardzo nas przekonuje. Trudno nam
przyjąć, że nasz wielki Stwórca oraz święci aniołowie
z zastępów niebiańskich są smutni, pełni współczucia,
ogarnięci boleścią; przeciwnie, w sposób naturalny
i słuszny z niebiańską czystością kojarzy nam się myśl,
że nie ma tam ani nocy, ani chmur, ani mroku, ani bólu,
ani płaczu, ani umierania, a jednak to samo Pismo Święte,
które nas zapewnia, że nasz Pan Jezus był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, przedstawia
Go nam jako męża boleści, doświadczonego w cierpieniu. Dlaczego tak jest? Dlaczego doświadczenia Pana tak
bardzo różniły się od naszych wyobrażeń o tym, co mogłoby spotkać istotę doskonałą? Pismo Święte wyraźnie
zaznacza, że grzech jest przyczyną wszystkich naszych
cierpień i problemów. Posłuchajmy Apostoła: „Przez
jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” – Rzym. 5:12.
Nasze cierpienia są zatem częścią kary za grzech,
przejawami wyroku śmierci wykonującego się w nas
jako przestępcach Boskiego prawa. To prawda – ów
wyrok nie spotkał bezpośrednio nas, lecz naszych pierwszych rodziców, ale odziedziczywszy po nich wszystko,
co mogli nam dać, znaleźliśmy się w tym stanie dziedziczenia niedoskonałych i przeklętych warunków. „Oto
w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mię
matka moja” – Psalm 51:7.
„Nie ma sprawiedliwego ani jednego” – Rzym. 3:10.
I dlatego odpowiedzialności za nasze cierpienia, nasz
ból, nasze problemy chętnie upatrujemy w tym, że jesteśmy grzesznikami. Nasze pytanie jest jednak takie: Jak
i dlaczego nasz Odkupiciel był mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu, chociaż nie był grzesznikiem, choć
nie był spadkobiercą słabego i niedoskonałego stanu
ludzkiego rodu, ale otrzymał swe życie bezpośrednio
od Ojca, przeniesionym będąc ze stanu niebiańskiego?

CO I JAK ZNOSIŁ
Niewielka refleksja poświadczy, że nasz Odkupiciel,
który nie znał grzechu i który wcześniej przebywał z Ojcem i świętymi w niebie, przeniesiony z niebiańskiego do
ziemskiego stanu, z otoczenia niebiańskiego do pełnego

grzechu otoczenia upadłej ludzkości, znacznie bardziej
zdawał sobie sprawę z mroku i ponurości grzechu
i śmierci niż ktokolwiek z Adamowej rasy, niż ktokolwiek spośród tych, do których się przyłączył. Oni byli
zrodzeni w ciemności grzechu, w wynikającej z niego
słabości i deprawacji oraz w cierpieniu i umieraniu, jakie
się z tym wiązało. Nie znając nigdy innych warunków,
przyzwyczaili się oni w pewnym stopniu do tych okoliczności, tak jak i ludzkość czyni dzisiaj. Jednakże, nie
przecząc apostolskiemu oświadczeniu, że „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje”, jest wielu spośród
naszej rasy, którzy niedostatecznie uświadamiają sobie
swój stan, żeby nad sobą boleć. Przytępieni fizycznie,
moralnie i umysłowo, skarłowaciali i otępieni, nie
potrafią ocenić głębi swego nędznego, upadłego stanu
i do pewnego stopnia ich niewiedza i zamroczenie są
dla nich przyjemne.
I dla kontrastu – musimy zauważać to, że dla naszego
Pana Jezusa było niemożliwością stać się kimś innym niż
mężem boleści, świadomym niemocy, gdy weźmie się
pod uwagę, jak szlachetne było Jego serce, jak czyste,
prawdziwe i kochające i jak nagle „zanurzony” został
w te niesprzyjające okoliczności. Zilustrujmy to naszym
własnym doświadczeniem. Niech ktoś, kto wychowywał się w socjalnie i fizycznie przyjaznych warunkach,
pośród wyrafinowanych upodobań i gustów estetycznych, zwiedzi zacofany kraj i stanie się świadkiem jego
zepsucia lub niech odwiedzi slumsy we własnym kraju
i zetknie się z ludźmi upadłymi, zdeprawowanymi, ze
społecznych nizin – wówczas skrajnie niesmaczne odczucia, widoki, dźwięki i zapachy będą budzić w nim
wstręt w każdym sensie tego słowa i – w zależności
od tego, na ile jego serce skłonne jest do współczucia
dla innych – będzie on odczuwał ból i współczucie dla
owych nieszczęśników w stopniu znacznie większym niż
oni czują względem samych siebie. Przyzwyczajeni do
takiego otoczenia, stali się stopniowo zahartowani, a nawet nauczyli się czerpać w pewnej mierze przyjemność
z widoków i dźwięków, które rażą i przygnębiają ludzi
bardziej wytwornych. Patrząc z tego punktu widzenia,
trudno się dziwić, że nasz Pan, choć wcześniej przyzwyczajony był do pełni radości, gdy został przeniesiony
do ludzkich warunków, był w sposób wyróżniający się
mężem boleści i bardziej świadomym niemocy niż inni.
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NASZE BOLEŚCI, NASZE CIERPIENIA
Kontekst potwierdza tę myśl, stwierdzając: „Zaiste
on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne
nosił” [Izaj. 53:4].
To nasz stan skłonił naszego drogiego Odkupiciela do
tego, że smucił się i odczuwał boleść, posiadając pełne
zrozumienia współczucie; to nasz bezradny i godny pożałowania stan jako przeklętych grzeszników, wywołał
Jego łzy, gdy „Jezus zapłakał”.
Nie ma w Piśmie Świętym ani słowa o tym, żeby Jezus się śmiał; okoliczności widziane Jego oczyma były
zbyt poważne. Ród ludzki znajdował się pod wyrokiem
śmierci, a umysłowe, moralne i fizyczne choroby trawiły
go i sprawiały, że staczał się w dół, do grobu. Obraz ten
wystarczy, by wzbudzić współczucie wszystkich – rasa
stworzona na wyobrażenie i podobieństwo Boże, wraz
z korzystnymi zarządzeniami, by mieć pokój, powodzenie i wieczne życie, popadła w nędzny stan, w jakim
znalazło się też otoczenie Zbawiciela. Ale choć naród
żydowski posiadał pod każdym względem przewagę, ponieważ Boża łaska objawiała się dla nich poprzez Zakon,
poprzez świadectwa proroków itd., tak że znajdował się
on na wyższym poziomie niż pozostała ludzkość, to jednak nawet pośród tych, z którymi Mistrz przebywał, musiało go przerażać, że zamiast miłości, żalu i współczucia
oraz braterskiej uprzejmości, łagodności i cierpliwości,
a także wszystkich łask ducha, do jakich nawykł, zmuszony był patrzeć na to, że panuje między nimi całkiem
odwrotny duch – duch samolubstwa, nienawiści, złości,
złośliwości, kłótni, bałwochwalczego stosunku do nazw,
sławy i bogactwa oraz zupełnej niemal ślepoty na miłość
i lojalność względem Boga, która powinna całkowicie
napełniać ich serca, jak i na Złotą Regułę, jaka powinna
kierować ich wzajemnym odnoszeniem się do siebie.
Nic dziwnego, że nasz Odkupiciel był mężem boleści,
zaznajomionym z żalem i smutkiem z naszego powodu
oraz przejawiającym ubolewanie dla naszego stanu.

„SPRAWIEDLIWY ZA NIESPRAWIEDLIWYCH”
Jednak samo użalanie się nad nami i zasmucanie nad
naszym opłakanym stanem na niewiele by się zdało;
było potrzebne coś więcej, i nasz Pan to dla nas uczynił. Adamowi została wymierzona kara, która stała się
udziałem całego jego potomstwa. Karą dla niego była
śmierć (a nie kara wiecznych mąk). Czytamy: „śmiercią
umrzesz”, „boś proch, i w proch się obrócisz”, „dusza,
która grzeszy, ta umrze” [1 Mojż. 2:17, 3:19; Ezech.
18:4]. Ponieważ wszystkie dusze wywodzą się z lędźwi
Adamowych, każda zatem ludzka dusza była pod tą karą
z powodu niedoskonałości, będąc niezdolną do przypodobania się Bogu. Najpierw było potrzebne coś więcej
niż smutek, żal i współczucie, i nasz Pan uczynił to dla
naszego rodu. Umarł, jak oświadcza Apostoł: „Chrystus
umarł za grzechy nasze według Pism” [1 Kor. 15:3]
oraz „Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga”
[1 Piotra 3:18].
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Rzeczywiście, smutek, żal i współczucie przybrały
praktyczną formę w postaci zapłacenia ceny okupowej
za grzechy całego świata. Nie sympatyzujemy z tymi,
co twierdzą, że są mądrzejsi, niż jest napisane, którzy
utrzymują, że śmierć Chrystusa nie była konieczna jako
przebłaganie i zadośćuczynienie za nasze grzechy. Nie
solidaryzujemy się z sugestią, jakoby Bóg nie żądał
ofiary. Wszystko w Piśmie Świętym, jak i wszelkie
fakty historyczne pokazują, że bez przelania krwi nie
ma odpuszczenia grzechów. Karą za grzech pozostałaby
śmierć, a stan świata byłby beznadziejny, gdyby Odkupiciel nie zajął miejsca pierwszego grzesznika, przez
którego cały ród znalazł się pod przekleństwem, pod
karą śmierci. Gdyby wyrok śmierci nie dotknął owego
świętego, niewinnego, niepokalanego i odłączonego od
grzeszników, nigdy nie byłoby zmartwychwstania od
umarłych, nigdy nie byłoby odwrotu od mocy grobu,
mocy szeolu, mocy hadesu. Dopóki nad ludzkością
wisiałby pierwotny wyrok, dopóty nie mógłby nastać
Wiek Tysiąclecia, „czas restytucji”.

„WYKUPIENI DROGĄ KRWIĄ”
Zgadza się to z przewijającą się przez całe Pismo
Święte myślą, że nasz ród został nabyty przez Odkupiciela, że jesteśmy kupieni aż za cenę kosztownej krwi
Chrystusa – wykupieni od wyroku sprawiedliwości,
a cena ofiary naszego Pana została zapłacona dla usprawiedliwienia i w zgodzie z Bożym planem, w którym
objawiła się zarówno miłość, jak i sprawiedliwość Boga.
Taka jest istota Ewangelii – Jezus umarł i przez zasługę
Jego ofiary mamy odpuszczenie; grzechy i niedoskonałości naszej rasy mogą być usunięte przez Boską
sprawiedliwość, a ci, co kiedyś zostali skazani na śmierć,
mogą wiecznie korzystać z możliwości życia przez Tego,
który nas umiłował i kupił swoją drogocenną krwią. Kto
usłyszy to poselstwo, ma możność przyjęcia Dawcy
Żywota i stania się Jego naśladowcą.
To prawda, w obecnym czasie niewielu słyszy te
dobre wieści jasno i wyraźnie, ale mamy zapewnienie,
że w odpowiednim czasie wszystkie ślepe oczy zostaną
otworzone, a niesłyszące uszy usłyszą – wszyscy poznają Boże miłosierdzie, dobroć, miłość i opiekę. To ze
względu na perspektywę końcowych rezultatów owego
wielkiego dzieła odkupienia aniołowie śpiewali w dzień
narodzin naszego Odkupiciela: „Zwiastuję wam radość
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: (...) zbawiciel,
który jest Chrystus Pan” – Łuk. 2:10.

WYBAWIENIE SIĘ OPÓŹNIA
Uzasadnione jest pytanie: Dlaczego przekleństwo
śmierci nie zostało zdjęte z ludzkości, jeżeli jest prawdą,
że Jezus zapłacił cenę okupu i odkupił nas przez ofiarę
ze swego życia? Odpowiadamy, że drogi Boże są wyższe
niż drogi ludzkie, a plany Boga przewyższają plany człowieka. Bóg zamierzył wyższe, potężniejsze i bardziej
całościowe zbawienie niż takie, o jakim człowiek mógł
w ogóle zamarzyć. Planuje On zbawienie bezgraniczne
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dla wszystkich, którzy przyjdą do Ojca przez Niego –
przez Jezusa.
Dzieło zbawienia dzieli się na dwie wielkie części,
z których jedna jest już teraz w toku, a inna zacznie
się, gdy obecna się zakończy. Pierwsza część Boskiego
planu zbawienia odnosi się do Kościoła, czyli Małego
Stadka, oraz do „domu wiary”, przy czym obie te grupy
są oddzielone i różne od świata w ogólności, wobec którego nie są obecnie prowadzone szczególne działania.
Poselstwo sprawiedliwości Boga, upadły stan człowieka i środek zaradczy przygotowany w Jezusie są teraz
głoszone po to, by ci, co mają uszy ku słuchaniu, mogli
być pozyskani i otrzymać błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które wynika z wiary, nie może obecnie
objąć wszystkich, ani też nie jest Boskim zamiarem,
aby objęło ono wszystkich w obecnym czasie. Jest ono
zamierzone jedynie dla wybrania spośród narodów ludu
dla imienia Jego – „maluczkiego stadka” (Dzieje Ap.
15:14; Łuk. 12:32).
Błogosławieństwo dociera od razu do tych, którzy
teraz choćby w niewielkim stopniu słyszą i widzą, jeśli
tylko będą posłuszni; my zaś słusznie mówimy o nich
jako o zbawionych od momentu przyjęcia Pana i poświęcenia Mu swych serc; gdy się tak jednak wyrażamy, że
oni są zbawieni, mówimy przez wiarę w Boską obietnicę,
mówimy o „Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie”.
Mówimy o tym, że są zbawieni w tym sensie, że
grzech już więcej nad nimi nie panuje. Mówimy o zbawieniu od śmierci, ponieważ mamy wiarę w Boga
i w zmartwychwstanie od umarłych, ale rzeczywiste
zbawienie ma być dane Kościołowi i „domowi wiary”
we wtórym przyjściu Pana, gdyż, jak stwierdza Apostoł
– „W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy” [Rzym.
8:24 NB] – nie zbawieni aktualnie, bo też i nie będziemy,
aż dokona się nasza przemiana w zmartwychwstaniu,
kończąc to, czego przedsmak mamy już teraz w naszych
sercach przez wiarę.

DZIELIMY JEGO CIERPIENIA I BOLEŚCI
Ci, co w obecnym czasie doświadczają zbawienia,
włącznie z otrzymaniem ducha świętego, ducha Pańskiego zmysłu, są tym samym wznoszeni do nowych
doświadczeń i pobudzani do spoglądania na sprawy
z niemal takiej samej perspektywy, z jakiej widział je
Pan. Takim uczniom Jezusa dana jest możliwość przyjęcia Pańskiego punktu widzenia w patrzeniu na grzech,
na ogólnie upadły stan świata, na jego ubóstwo, jego samolubstwo i w stosunku do tego wszystkiego pojawiają
się w nich prawie takie same odczucia, jakie napełniały
serce naszego Mistrza. Stają się też oni w związku z tym
bardziej wrażliwi na cierpienia świata i dogłębniej nad
nim boleją.
Nie jest wprawdzie możliwe, by kiedykolwiek osiągnęli tak głęboką ocenę tych spraw, jaką posiadał Mistrz,
ale proporcjonalnie do tego, na ile mają Jego zmysł, Jego
nastawienie, Jego ducha, na tyle też postrzegają sprawy
z Jego punktu zapatrywania. Oto, co mówi On do nas:
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„Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi” – Rzym. 12:15; oto, co mówi do tej samej klasy:
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni” – Mat. 5:4 NB i znów: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat
się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz
w radość się zamieni” – Jan 16:20 NB.

„Z PORANKU WESELE”
Prorok oznajmił: „Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele” [Psalm 30:6] – o poranku zmartwychwstania,
o poranku Bożej łaski, o poranku usunięcia przekleństwa, o poranku zajaśnienia Słońca Sprawiedliwości dla
błogosławienia świata, dla uzdrowienia jego choroby
grzechu oraz celem rozproszenia warunków śmierci
dla wszystkich, którzy zechcą przyjąć Boskie łaski,
naówczas darmo zaoferowane. Będzie to ponadto czas
szczególnej radości i wesela Kościoła, „domu wiary”.
W najpełniejszym sensie wejdziemy wtedy do radości
naszego Pana, do prawdziwej radości, wiecznej radości,
do radości i wesela wynikającego z chwalebnych warunków, jakich dostąpimy, oraz ze wspaniałych przywilejów błogosławienia ludzkości, jakie staną się wówczas
naszym udziałem. Tymczasem jednak mamy radość
z wiary, nadziei i ufności, które nie zawiodą, bo miłość
Boża rozlana jest w naszych sercach [Rzym. 5:5 NB].

DWA PUNKTY WIDZENIA ODNOŚNIE
SMUTKU I RADOŚCI

Byłoby błędem z naszej strony uważać, że nasz drogi
Odkupiciel nie miał radości, jak i takim samym błędem
jest sądzić, że Jego naśladowcy nie mają żadnych radości. Wręcz przeciwnie, utrzymujemy, że posiadają
oni prawdziwe radości, jakich świat nie może docenić.
O Mistrzu czytamy: „Jezus rozradował się w duchu”
[Łuk. 10:21 BT]. Z punktu widzenia ciała znajdował się
On w nieprzyjaznym otoczeniu, ale z punktu widzenia
swego umysłu, swego serca, był On w bardzo uprzywilejowanym stanie. Był zachwycony wolą Bożą; cieszył
się, uzmysławiając sobie, że realizacja Boskiego planu
będzie nie tylko wykonaniem Bożej woli, ale osiągnięciem błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi,
a przy okazji będzie to dla Niego oznaczało osobiste
uwielbienie wraz z Ojcem, i to taką chwałą, jaką miał
u Niego, zanim powstał świat. Nasz Mistrz, zwracając
się do nas wszystkich, którzy jesteśmy Jego uczniami,
zapewnia nas, że mamy nie tylko przywilej przyłączyć
się do Jego cierpień i boleści, ale przyłączyć się życzliwie do Jego radości, Jego weselenia się – zdawania
sobie przez wiarę sprawy ze zwycięstwa, jakim został On
obdarzony i jakie, zgodnie z Jego zapewnienieniem, będą
z Nim dzielić również wszyscy Jego naśladowcy. Nawet
jeśli przychodzi nam cierpieć dla Prawdy, ze względu na
posłuszeństwo Panu, to mamy oparcie w stwierdzeniu:
„Smutek wasz zamieni się w radość” [Jan 16:20 BT], „To
wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby
radość wasza była zupełna” [Jan 15:11 NB].
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Zgodnie z tym przekonujemy się, że Pismo Święte
zaświadcza, iż naśladowcy Jezusa zawsze się radowali,
za wszystko dziękując. Nawet w próbach i trudnościach,
w więzieniu i z pokrwawionymi od biczowania plecami
apostołowie potrafili śpiewać na chwałę Bogu i dziękować za przywilej dołączania do Chrystusa w cierpieniach
obecnego czasu oraz – w sensie uprzedzającym – także
za przyjemność połączenia się z Nim w chwale, jaka
nadejdzie.
Zaiste, takiej radości świat ani nie może dać, ani zabrać. Takie radości nie są dla tych, co cieszą się w pełni
ziemskimi radościami dzisiaj, ale raczej dla tych, którzy
z powodu wierności dla zasad sprawiedliwości, dla świadectwa Pańskiego Słowa są w jakimś sensie pozbawieni
uznania wśród ludzi, wyobcowani, których świat nie zna,
bo nie poznał ich Mistrza, ponieważ jest on wciąż ślepy
na swój upadły stan i odłączenie od Boga i od sprawiedliwości, ponieważ oczy ich wyrozumienia jeszcze nie
zostały otwarte, aby zobaczyli swój prawdziwy stan
i potrzeby oraz to, co Bóg dla nich przygotował.

WZGARDZONY I ODRZUCONY
Niektórym może się wydawać, że ani Jezus nie jest
już dłużej pogardzany i odrzucony przez ludzi, ani też
Jego naśladowcy nie są wzgardzeni i odrzuceni. Jak to
wygląda? Czy sprawy tak się zmieniły? Czy słowa Pana
przestały być prawdą? „Nie dziwcie się” [1 Jana 3:13];
„jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw
niż was znienawidził”– Jan 15:18 NB.
Czy świat przestał znieważać i odtrącać Jezusa i Jego
naśladowców? Odpowiadamy, że podczas pierwszego
przyjścia tłum stwierdził: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia” [Jan 7:46 BT].
Oni nie wzgardzili Jego poselstwem w żadnym
szczególe. Pamiętamy, że wielkie mnóstwo ludu szło
za Nim, bo widzieli cuda, jakie uczynił i jedli chleb
oraz ryby, jakie zapewnił. Tak i dzisiaj są tacy, co idą za
Panem jak uczniowie, ale niewielu jest takich, co chcą
wziąć Jego krzyż i Go naśladować. Są całe rzesze tych,
co gotowi są wyznać, że kazanie na górze przedstawia
najwyższe ideały, jakie kiedykolwiek zaprezentowano
ludzkości, ale bardzo nieliczni spośród tych, co w ten
sposób zachwalają idee kazania na górze, wyznają, że
są naśladowcami Baranka albo że żyli lub starali się najlepiej jak potrafili żyć w zgodzie ze świętymi zasadami,
które w jakiejś mierze pochwalają.
Wielu jest tych, co korzystają z chlebów i ryb cywilizacji i którzy zdają sobie sprawę, że imię Jezus jest
jakoś związane z wieloma błogosławieństwami, jakie
są obecnie powszechne wśród rozwiniętych narodów,
którzy jednakże dalecy są od bycia naśladowcami łagodnego i miłującego Jezusa. Tłumy, które idąc za Jezusem,
wołały: „Hosanna!”, jak i te, które dawały świadectwo
wielkości słów, jakie pochodziły z Jego ust, tłumy, które
chodziły za Nim, jak sam stwierdza, z powodu chlebów
i ryb, nie były wcale widoczne wtedy, gdy najwyższy
kapłan, nauczeni w Piśmie i faryzeusze, kierowani
zazdrością, czyhali na życie Pana. Tak jest i dzisiaj,
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ludzie, którzy pochwalają niektóre z nauk Jezusa, nie
byliby skłonni bardzo się niepokoić, gdyby doktorzy
wydziałów teologicznych, najwyżsi kapłani, uczeni i faryzeusze usiłowali dla rzekomo politycznych przyczyn
uciszyć tych, którzy jak najbardziej lojalnie starają się
żyć zgodnie z naukami Mistrza.

„NIE CHCEMY, ABY TEN KRÓLOWAŁ
NAD NAMI”
Żydzi byli chętni przyznać, że nauki naszego Mistrza
były wspaniałe w wielu szczegółach, ale nie chcieli dostać się pod takie ograniczenia – nie chcieli Go za swojego Mistrza, swojego króla, swojego prawodawcę. „Nie
chcemy, aby ten królował nad nami” [Łuk. 19:14 NB]
– oto sposób, w jaki Pan opisuje ich postawę, i w tym
właśnie świat różni się od prawdziwych naśladowców
Jezusa, którzy tak bardzo pragną, żeby Chrystus był ich
Królem, żeby Jego wola wykonywała się w ich sercach,
że chcą podobać się Mu coraz bardziej z każdym dniem.
„Pragną czynić Jego wolę” [Psalm 40:9 NB].
Inaczej jest w przypadku świata i większości chrześcijan, którzy zachwalają niektóre z pięknych mów
Pana. Nie poważają Go jako władcy; wolą trzymać
cugle swoich serc we własnych rękach, tak, wolą swój
plan niż Jego, nawet jeśli chodzi o ustanowienie Jego
Królestwa i sposoby, jakimi świat ma być błogosławiony.

Albrecht Dürer, Ecce Homo (1512)
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Oni mają swoje własne plany i swoje własne sposoby.
Ich modlitwa przedstawia się tak: Nasza wola niech
dzieje się na ziemi, Twoja, o Panie, w niebie. Prawdziwi
uczniowie Jezusa uznają Jego wolę, Jego plan i modlą
się: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako
w niebie, tak i na ziemi”.
Już wkrótce modlitwy tej klasy zostaną wysłuchane;
niedługo będą oni wraz z Chrystusem jako Jego uwielbiony Kościół, połączeni w Jego Królestwie; zasiądą
na Jego tronie, przemienieni mocą zmartwychwstania
do chwały, czci i nieśmiertelności boskiej natury oraz
złączeni z Jezusem w sprawowaniu władzy i błogosławieniu wszystkich rodzin ziemi, odkupionych Jego
drogocenną krwią. Wtedy nadejdzie czas ich szczególnej
radości i, dzięki Bogu, nie będzie to oznaczać nieustannego czasu smutku, męczarni i tortur nad światem.
Pismo Święte wskazuje nam jednak, że świat
w obecnym czasie jest tak daleki od zgody z Panem,
że konieczny będzie wielki czas ucisku, aby należycie
zaprowadzić Królestwo Tysiąclecia – że pług uciśnienia będzie musiał głęboko przeorać ludzkie dusze, aby
skruszyć nieurodzajną glebę i przygotować ją na dobrą
nowinę zbawienia, taką jak Pan i uwielbiony naówczas
Kościół obwieszczą każdemu stworzeniu.
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Powinniśmy doprawdy podziękować Bogu za to, że
w swej mądrości i miłości nie oszczędzi światu tych
doświadczeń, które będą dla niego korzystne oraz za
obietnicę, że gdy się sądy Pana odprawiają na ziemi,
sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego
[Izaj. 26:9]. A tymczasem my, którzyśmy doświadczyli,
że dobry jest Pan, którzy zgodziliśmy się być Jego naśladowcami, baczmy na to, aby nie odmawiać uczestnictwa
w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być uznani za
godnych, by dzielić chwałę, jaka nadejdzie. Cierpienia
trwają tylko do zakończenia Wieku Ewangelii; zaraz
potem nastanie chwała, chwała i błogosławieństwa dla
wiernych oraz możliwości udzielania błogosławieństwa
całej ludzkości.
Doceniajmy nie tylko cierpienia naszego Zbawiciela,
ale zwracajmy uwagę na to, że nie jest On wzgardzony
i odrzucony przez nas jako Król i Władca naszych serc,
przeciwnie, z całej duszy i siły, jaka w nas jest, chwalmy,
wielbijmy i wysławiajmy Jego imię oraz rozgłaszajmy
cnoty Tego, który nas powołał z ciemności do cudownej
swojej światłości.
Kazanie wygłoszone w Tiffin O., 14 maja 1905
„The National Labor Tribune”, HGII-188

On niemoce nasze wziął na siebie
i choroby nasze poniósł
Ewangelia wg Mateusza 8:17
Ponieważ w licznych wersetach Pisma Świętego
powtarza się myśl, że Jezus był wolny od grzechu tak
osobistego, jak i odziedziczonego, że „nie znał grzechu”
(2 Kor. 5:21), że nie znaleziono w Nim „niczego, czym
by na śmierć zasłużył” (Łuk. 23:22) itd., niektórzy
zastanawiają się, jak te powyższe twierdzenia można
rozumnie pogodzić z innymi zapisami oraz z faktami
z życia Jezusa.
Dobrze wiemy, że śmierć i wszystkie towarzyszące
jej stany bólu i smutku to bezpośredni rezultat grzechu
i jeśliby ktoś był rzeczywiście wolny od grzechu, byłby
również wolny od kary za grzech, którą jest śmierć.
Wiemy, że to samo prawo, które karze śmiercią za
nieposłuszeństwo, gwarantuje również życie na warunkach posłuszeństwa (Rzym. 10:5; Gal. 3:12). Stąd też
powstaje nie pozbawione sensu pytanie: Jeśli dziecko
Marii nie zgrzeszyło i nie otrzymało niedoskonałego
i potępionego w Adamie życia z ziemskiego ojca, lecz
bez naruszenia doskonałości i bez potępienia jego życie
zostało przeniesione z jego poprzedniego stanu, to czy
mogłoby ono narodzić się jako niedoskonała, obciążona
wadami, poddana bólom i podlegająca śmierci istota
ludzka? Odpowiadamy przecząco. Tak być nie mogło.
Jeśliby Jezus był zrodzony w niedoskonałości, niewątpliwie mogłoby to stanowić dla nas dowód, że albo
On miał grzech i był poddany mocy śmierci z powodu
posiadanego grzechu, albo że Boże prawo zostało po-

gwałcone i że będąc niewinnym, zmuszony był cierpieć
karę jako winowajca. Ponieważ każdy z tych poglądów
zaprzeczałby charakterowi i Słowu Bożemu, dlatego oba
odrzucamy jako błędne.
Będąc wolny od wszelkiego grzechu, Jezus był tak
samo wolny od wszelkiej kary lub zapłaty za grzech.
Jeśli byłoby inaczej, nie mógłby On oddać siebie
samego jako okupu – równoważnej ceny – za grzech
pierwszego Adama i za wynikające z niego następstwa.
Jeśli przychodząc na świat, Jezus znajdowałby się pod
potępieniem śmierci, nie posiadałby życia, które mógłby
złożyć za nasze, jako cenę naszego odkupienia. Aby stać
się możliwą do przyjęcia przez Boga ofiarą, musiał być
(jak to jest pokazane w figurach) „Barankiem niewinnym
i nieskalanym” (1 Piotra 1:19). „Baranek Boży, który
gładzi grzech świata” (Jan 1:29) był bez winy i dlatego
okazał się miłą Bogu ofiarą. Nie należy też zapominać,
że ofiara ta nie została dokonana przy zmianie duchowej
natury na ziemską, lecz później, gdy stał się On mężczyzną – „Aleś ciało dla mnie przysposobił” dla ucierpienia
śmierci (Hebr. 10:5). Stąd więc dla wszystkich powinno
być jasne, że w żadnym sensie Jezus nie podlegał śmierci, dopóki nie ofiarował siebie – jeden człowiek za ludzi
(1 Kor. 15:21) i dopóki nie okazał się „posłusznym aż do
śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Filip. 2:8).
Niewątpliwie, pragnienie złożenia z siebie ofiary, aby
tym sposobem odkupić ludzkość, tkwiło w umyśle mło-
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dego Jezusa na długo przed osiągnięciem przez Niego
męskiej dojrzałości, gdy w symbolu chrztu przedstawił
siebie jako ofiarę gotową na śmierć. W myśl prawa
Zakonu nie mógł On jednak dokonać tego wcześniej,
zanim nie doszedł do wieku trzydziestu lat, chociaż
przez cały ciąg tych trzydziestu lat dochodził do pełni
męskiej dojrzałości. Jako pełnoletni mężczyzna, „stał
się [przez poświęcenie] posłuszny aż do śmierci” i starał
się postępować w taki sposób, aby wyczerpać i zużyć
swoje doskonałe życie.
Jeśli takie rozumienie jest poprawne i oparte na Biblii, to dowodzi ono, że człowiek Jezus był doskonałą
istotą – DOSKONAŁYM CZŁOWIEKIEM; stąd więc
nie tylko posiadał żywotność, lecz wszelkie inne fizyczne i umysłowe zalety, których poniekąd pozbawiony
jest rodzaj ludzki zniewolony grzechem przez wieki
i wzdychający pod jarzmem śmierci. Słowem, w czasie
swego poświęcenia się Jezus musiał mieć tę doskonałość ludzkiego umysłu i ciała, jaką pierwotnie posiadał
Adam, zanim grzech i śmierć zniszczyły i usunęły jego
koronę chwały i dostojeństwa (Psalm 8:5; Hebr. 2:7).
Taka sama chwalebna doskonałość musiała znajdować
się w człowieku Jezusie i taka sama doskonałość stanie
się udziałem odrodzonego rodzaju ludzkiego, gdy na
końcu swego chwalebnego królowania ich Odkupiciel
usunie wszystkie ślady i znaki grzechu, bólu i śmierci
(Obj. 21:4).
Wiemy, że Jezus otrzymał szczególne pomazanie
duchem świętym podczas swego chrztu. Nie jest możliwe, abyśmy dokładnie określili, ile Jego cudów było
rezultatem tego pomazania, a ile cudów było dokonanych
mocą należącą do całkowicie doskonałego człowieka,
niezdegradowanego i utrzymującego pełną społeczność
z Bogiem. Obecnie spotykamy wśród ludzi geniuszów,
u których pewne cechy ludzkie występują w stopniu
przewyższającym normę tychże cech posiadanych przez
ich współbliźnich. Jednak jest dość oczywiste, że jeśliby
wyobrazić sobie człowieka posiadającego wspaniałe
zalety i zdolności wszystkich najznakomitszych ludzi,
to nie mógłby on być nikim innym, jak tylko doskonałym
człowiekiem; lecz po porównaniu go z którymkolwiek
z dwóch doskonałych ludzi – z Adamem i Jezusem –
niewątpliwie okazałby się on wielce niedoskonałym
człowiekiem.
Pamiętajmy, że kiedy pierwszy człowiek zaprzedał
się grzechowi, stracił wspaniałe panowanie i dostojeństwo chwały należące do ludzkich stworzeń (Psalm 8:5;
Rzym. 7:14). Również pamiętajmy, że kiedy Jezus stał
się człowiekiem (Hebr. 2:9), otrzymał to samo człowieczeństwo i też był ukoronowany dostojeństwem chwały
i panowania.
Zanim postąpimy dalej w naszych rozważaniach
odnośnie mocy Jezusa jako doskonałego człowieka,
przebadajmy biblijne wersety zwykle uważane jako
zawierające naukę, że Jezus był jednym z najbardziej
zeszpeconych i odrażających swym widokiem ludzi,
bez najmniejszej odrobiny urody lub czegokolwiek innego, co mogłoby wywołać zachwyt u ludzi. Ten pogląd
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jest całkowicie przeciwny naszemu poglądowi, który
przedstawiamy poniżej. Uważamy, że twarz i postać
człowieka są najlepszymi wskaźnikami stanu jego uczuć
i życia. Niewątpliwie, w zależności od stopnia ludzkiej
degradacji i grzechu wywierającego wpływ na umysł
i ciało człowieka, jego oblicze odpowiednio będzie to
wskazywało. Bez wątpienia, kiedy wnętrze człowieka
napełnione jest chwalebną niewinnością, jego oblicze
też to objawi. Skoro Jezus był doskonałym człowiekiem,
od fizycznych niedoskonałości musiał być tak daleki,
jak daleki jest wschód od zachodu. Wierzymy, że nie
posiadając żadnych braków, „wszystko w nim było
rozkoszne”.
Przystępując teraz do naszych rozważań, prosimy
o przeczytanie wersetów z Księgi Izajasza, z rozdziału
52:14 i rozdziału 53:2. Odnośnie powyższych wersetów
stwierdzamy, że tłumaczenie 14. wersetu z rozdziału 52.
Księgi Izajasza według popularnej wersji Króla Jakuba
nie oddaje znaczenia wersetu tak jasno i zrozumiale, jak
wyrażają to tłumaczenia według Douaya lub profesora
Younga. Ogólnie jednak można powiedzieć, że znaczenie 14. wersetu wskazuje na zeszpecenie Jego pięknego
oblicza przez ciernie, gwoździe i boleści. Jeśliby On nie
posiadał piękna, zeszpecenie nie mogłoby mieć miejsca;
im bardziej doskonałe były kształty i rysy Jego oblicza,
tym większemu one mogły ulec zeszpeceniu. Stąd więc,
jeśli „wszystko w nim było rozkoszne”, Jego piękność
mogła ulec większemu zeszpeceniu niż u innych, ponieważ On posiadał więcej ku temu powodów, a jednak
swym pięknym wyglądem nie ustępował innym.
Znaczenie 14. wersetu sugerowane tłumaczeniem
według Douaya może wskazywać na charakter Jezusa.
On nie posiadał tych zalet, które w oczach zdeprawowanego świata mogłyby zasługiwać na szacunek – nie
będąc należycie ocenione przez świat, Jego zalety były
uważane jako niegodziwe. Zdeprawowany człowiek
okazuje swój zachwyt wielu rzeczom, które nie byłyby
dla niego do przyjęcia, gdyby był w doskonałym stanie;
pogardza zaś tym, co jest dobre i naprawdę wspaniałe.
Naród żydowski oczekiwał na przyjście obiecanego
Zbawiciela i wyzwolenia, ale punkt ich widzenia też
był zdeprawowany. Według ich wyobrażenia Zbawiciel
miał być silnym, walecznym mężem, który przez grabież
i krwawą masakrę zgromadzi potężną armię i podbijając świat bronią cielesną, w taki sposób wyzwoli naród
od otaczających go wrogów. Żydzi przeoczyli fakt, że
zanim ich Zbawiciel podporządkuje sobie wszystkie
rzeczy, najpierw będzie musiał zwyciężyć śmierć, aby
Jego panowanie mogło trwać wiecznie.
Dlatego więc, gdy Jezus oraz kilku Jego pokornych
uczniów przemierzało Palestynę i głosiło nadchodzące
„królestwo” i jego króla – Jezusa, wszystkie oczy były
skierowane na Niego, i był On przez ludzi WZGARDZONY. Będąc młodym człowiekiem, podobnie jak
większość Jego naśladowców, nie posiadał zbrojnej
armii ani bogactwa wokół siebie, nie miał też żadnego
poważania wśród zacnych tego świata. Słysząc Jego
nauki: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie
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tym, którzy was prześladują”, „Nie gromadźcie sobie
skarbów na ziemi” i „Jeśliby twój wróg był głodny, nakarm go”, wszyscy uznali, że nie ma w tym człowieku
najmniejszego podobieństwa do długo oczekiwanego
WYZWOLICIELA.
Nawet uwydatniające się na Jego twarzy cechy
czystości, miłości i delikatności, w połączeniu z Jego
stanowczością i mężną odwagą, które świadczyły o Jego
niewinności, dla ludzkich zdeprawowanych upodobań były oznakami zniewieściałości. Znacznie więcej
zachwytu okazaliby dla głęboko wyrytych na twarzy
śladów grzechu, srogich namiętności oraz złośliwych
i pełnych nienawiści słów, wyrażających chełpliwe
groźby wobec swych wrogów. Kiedy więc ujrzeli Jezusa, „tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego
wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich”.
Przedstawiając ostatni nasz pogląd odnośnie znaczenia rozważanego tekstu, skierujemy teraz uwagę
na dalsze wersety z Księgi Izajasza (Izaj. 53:2-12),
uzupełniając tłumaczenie wersji Douaya naszymi komentarzami w nawiasach.
„On wyrósł przed nim jako delikatna roślina i jako
korzeń z suchej ziemi. [Jego wygląd i postawa zdawały
się być nieprzyjemne; bynajmniej, on nie wyglądał na
króla.] Nie było w nim ani piękna, ani urody; patrząc
na niego, nie zauważyliśmy w nim żadnej nadobności,
która by nam się spodobała. [Nie znaleźliśmy w nim
zalet charakteryzujących ziemskich zwycięzców i raczej
wolelibyśmy mieć wśród nas rozbójnika i mordercę,
Dzieje Ap. 3:14]” – werset 2.
„Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi [unikany
przez ludzi], mąż boleści, doświadczony w cierpieniu;
zasłaniał swoje oblicze, będąc poniżony [„zakrywał
przed nami twarz” (jak podczas płaczu) – tłumaczenie
Younga] tak, że wzgardziliśmy nim.” Według ludzkiego
punktu widzenia, wyczerpanie i smutek Jezusa były wynikiem słabości Jego organizmu. Ludzie nie rozumieli,
że prawdziwym ich powodem była Jego doskonała natura, która okazując współczucie dla cierpiącego otoczenia, uzdalniała Jezusa do przynoszenia ulgi cierpiącym
kosztem Jego własnych sił. Im doskonalszy jest organizm, tym bardziej jest współczujący, im więcej w nim
delikatności, tym silniejszy ból odczuwa i jego uczucia
są bardziej zranione. Wy, którzy nigdy nie cierpieliście
skrajnego ubóstwa, lecz otoczeni jesteście wygodami
i czystością, jeśli udalibyście się do suteren wielkich
miast, spotkalibyście się z takim plugastwem, nieczystościami i beznadziejnością, że odczulibyście sami, że
śmierć byłaby bardziej pożądana niż kontynuowanie
życia w takich warunkach; a jednak tam znajdziecie
mężów, kobiety i dzieci, którzy tak przyzwyczaili się
do tych warunków, że oni potrafią się śmiać, śpiewać
i weselić nawet w takich okolicznościach. Powodem tego
jest fakt, że stopień ich wrażliwości oraz ich upodobania
są pozbawione delikatności i bardziej zdeprawowane
niż wasze.
Pomyślcie zatem, jakie wrażenie musiał wywierać
świat na doskonałym człowieku Jezusie, który patrzył na
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ludzi pogrążonych w grzechu, nędzy, chorobach i śmierci. On rzeczywiście przeżywał nasze choroby, które
w swoim współczuciu dla nas wziął na siebie i przez
które był przygnębiony bardziej od innych. Okazując
swoje współczucie i miłość, Jezus wydawał swą własną
żywotność dla wielu wzdychających i umierających
ludzi z najbliższego otoczenia. Według przekazu prasowego ludzie bardziej naukowo zorientowani uznają
fakt, że niektóre osoby rzeczywiście posiadają więcej
żywotności od innych i posiadając większą miarę tejże
żywotności, mogą udzielać jej tym, którzy mają jej niedobór; chociaż może zdarzyć się, że przez krótki czas
oni sami mogą odczuwać słabość usuniętą z chorego
człowieka. Posiadając wiele współczucia, doskonały
człowiek Jezus nieustannie uzdrawiał tych, którzy przychodzili do Niego, pomimo że za każdym razem, gdy
był dotykany, odczuwał ICH SŁABOŚĆ, a oni na nowo
stawali się pokrzepieni i wzmocnieni Jego siłą.
Z pewnością niektórzy zauważyli, że takie właśnie
komentarze znajdują się w Piśmie Świętym przy opisie
wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Dla przykładu,
niektóre z nich przytoczymy poniżej. Uboga niewiasta,
która od dwunastu lat cierpiała na krwotok, dotknęła
Jego szaty i została uleczona. „A Jezus poznawszy, że
z NIEGO MOC [żywotność, siła] USZŁA, zwrócił się
do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich?” (Mar. 5:30)
W Ewangelii Łukasza (Łuk. 8:43-46 i 6:19) czytamy:
„A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego, że MOC
[siła, żywotność] WYCHODZIŁA Z NIEGO i uzdrawiała wszystkich”. Ewangelista Mateusz (Mat. 8:17)
przekazuje takie samo świadectwo, zaznaczając, że Jezus
uzdrawiał chorych, aby wypełniły się słowa Proroctwa
Izajasza, które teraz mamy pod rozwagą: „On niemoce
nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł”.
Nic więc dziwnego, że o takim człowieku jest powiedziane, iż był mężem boleści i doświadczonym
w cierpieniu. Jednak nigdy nie zapominajmy, że jeśli
choroby i ból wywierały swe piętno na tej szlachetnej
twarzy i na Jego postaci, przyczyną tego nie była Jego
osobista słabość lub to, że On sam podlegał cierpieniom,
chorobom i śmierci, lecz że te boleści zawładnęły całym
naszym rodzajem ludzkim, a Jezus z wielką miłością
i współczuciem nosił ciężary innych. Sami widzimy,
jak bardzo dużo nam brakuje tej doskonałości, bezgranicznej miłości. Tylko wtedy, gdy samych siebie mierzymy według takiego doskonałego standardu, możemy
zrozumieć, jak wielkiego upadku nasz rodzaj ludzki
doświadczył przez nieposłuszeństwo Adama. Nic więc
dziwnego, że pragniemy, aby rodzaj ludzki powrócił
do pierwotnych warunków życia, w których człowiek
będzie tak miłował swego bliźniego jak samego siebie
i z zadowoleniem, jeśli zaistnieje konieczność, ludzie
będą okazywali sobie wzajemne współczucie w niedoli, co właściwie nie będzie wtedy konieczne, gdyż po
usunięciu grzechu i jego następstw, karanie, choroby
i śmierć też będą usunięte.
Powyżej stwierdziliśmy, że Jezus wziął na siebie
nasze niemoce i choroby, nie swoje własne, co prorok
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udowadnia w wersecie 4: „Niewątpliwie, on nasze
choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my
uważaliśmy, że on jest jako TRĘDOWATY przez Boga
zbity i umęczony.” [W Piśmie Świętym trąd jest symbolem grzechu. Powyższy werset zawiera myśl, że ludzie
uważali Jezusa jako skażonego grzechem. Oni nie rozumieli, że następstwa grzechu, które On sam nosił, nie
były Jego, lecz nasze. Mniemali, jakoby Jezus był zbity
przez Boga, sprawiedliwie ukarany, lecz nie wiedzieli,
że w Nim nie było żadnego powodu, aby Go ukarać i że
to nasze choroby On wziął na siebie z własnej woli.]
„Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty
jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest
na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni” – werset
5, (BG).
„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan włożył nań [na chętnego nosić
brzemiona] nieprawość WSZYSTKICH NAS” – werset
6 (BG). „Bóg JHWH sprawił, że na niego była włożona
kara przysługująca NAM WSZYSTKIM” (Tłumaczenie
Younga).
„On ofiarował siebie z własnej swej woli i nie otworzył
swoich ust. Jako owca na zabicie prowadzona i jako baranek przed swym postrzygaczem zamilkł i nie otworzył
swoich ust” [On nie stawiał oporu] – werset 7.
„Z więzienia i ze sądu zabrano go i któż opowie o jego
pochodzeniu, gdyż [lub dlaczego] wycięty jest z krainy
żyjących i śmiertelnie zraniony dla występku mojego
ludu.” [Jego śmierć była tak haniebna, że tylko niewielu mogło zrozumieć, dlaczego będąc sprawiedliwym,
cierpiał On za niesprawiedliwych.]
„I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i po
śmierci był oddany bogatemu; chociaż nieprawości nie
popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, lecz Bogu
[JHWH] upodobało się utrapić go niemocą: [Aby]
jeśli odda swoje życie za grzech, ujrzy długowieczne
potomstwo i przy udziale jego ręki wola Boga [JHWH]
pomyślnie się wykona”. [Cel Jego ofiary był dwojaki.
Mając gorące chęci wykonywania woli swego Ojca,
Jezus pragnął też być „ojcem wieczności”, aby wielu
synów przyprowadzić do życia podczas Restytucji,
sprowadzając dla nich wolność, doskonałość i chwałę.]
„Z pracy duszy swej ujrzy dobre rezultaty swej ofiary,
którymi nasyci się” [czyli zadowoli] – wersety 8-10.
„Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój i sam ich winy poniesie. Dlatego [z powodu
jego wierności i ofiarowania się] dam mu dziedzictwo
nad wieloma. [On stanie się wyłącznym dziedzicem każdego człowieka, którego kupił swoją własną kosztowną
krwią – stanie się dziedzicem wszystkich ludzi.] Z mocarzami on będzie dzielił łupy.” [Wielki mocarz i książę
tego świata bardzo złupił rodzaj ludzki, pozostawiając
go w nędzy i ubóstwie. Jednak ten wspaniały wybawiciel nie tylko zwiąże mocarza, lecz wtedy ograbi jego
dom (Mat. 12: 29). Podczas swego królowania będzie
On rozdzielał łupy pomiędzy rodzajem ludzkim, aby
po zakończeniu się tego czasu wśród ludzi zapanowała
chwała, wzajemny szacunek i takie zarządzanie ziemią,
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jakie było na samym początku. Jezus potrafi to wszystko
uczynić.] „PONIEWAŻ ofiarował na śmierć swoją duszę
i do przestępców był zaliczony; On to poniósł grzechy
wielu i modlił się [wstawiał się] za przestępcami” –
wersety 11-12.
Stwierdzamy zatem, że to szczególne proroctwo,
mające wykazać, iż wygląd Jezusa był bardziej nieprzyjemny, szpetny i odrażający niż kogokolwiek innego
spośród ludzi, podaje wręcz przeciwną naukę, według
której doskonałość Jezusa była niegodziwością w oczach
zdeprawowanych ludzi. Każdy przejaw troski, smutku
lub bólu uwidaczniający się na tej doskonale pięknej
twarzy był rezultatem Jego dobrowolnie wziętego na
siebie ciężaru naszych słabości i grzechu.
Jeśli przypomnimy sobie różne nieznaczne i przypadkowe wydarzenia z czasu Jego misji, o których
wspominają apostołowie, one wszystkie potwierdzają
fakt, że Jezus był doskonałym człowiekiem i o wiele
przewyższającym swoje otoczenie. Już w okresie swego
dzieciństwa, będąc cudownym dzieckiem, zadziwiał
doktorów prawa swymi pytaniami i odpowiedziami.
Jako publiczny nauczyciel nigdy nie miał równego sobie wśród ludzi. Czy kiedykolwiek przedtem był inny
nauczyciel, dla którego pięciotysięczna rzesza ludzi
opuściłaby swoje zajęcia i nawet nie myśląc o zaspokojeniu głodu przez trzy dni podążałaby za nim po pustyni,
podziwiając wdzięczne słowa wychodzące z ust jego?
(Mat. 14:13-21 i 15:29-39)
Przypomnijmy sobie świadectwo wydane przez Jego
przeciwników, gdy przynieśli wiadomość, że „nigdy
jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek
mówi” – Jan 7:46. Zauważmy mądrość w Jego odpowiedziach, kiedy tamci próbowali Go usidlić w słowach
(Mat. 22:20-22, 21:24-25). Przypomnijmy sobie niepokojące ich pytanie: „Skąd ma tę mądrość i te cudowne
moce?” – Mat. 13:54. Wspomnijmy też na wzniosły charakter Jego nauczania. Chociaż już przed Nim żyli wielcy
nauczyciele, a także wśród narodów pogańskich byli
ludzie zalecający wysoką moralność, jednak nigdy nie
słyszano tak doskonałych nauk jak te, które głosił Jezus.
Wykładając moralne nauki, zwracano uwagę na prawdomówność, sprawiedliwość, przestrzeganie zawartych
umów lub przymierzy, posłuszeństwo dla praw i zaleceń,
nawet takich jak: „Będziesz miłował bliźniego swego,
a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”.
Jednak nigdy przedtem nikt nie uczynił tak wielkiego postępu, aby powiedzieć: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych,
błogosławcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się
za tych, którzy was krzywdzą i prześladują”. „Jeśliby
twój wróg łaknął, nakarm go, a jeśliby pragnął, napój
go.” Inni już powiedzieli: „Nie będziesz zabijał”, ale nikt
przedtem nie wykazał, że nieuzasadniona nienawiść do
brata była w pewnym stopniu zabójstwem. Z całą swoją
pokorą i delikatnością Jezus nauczał ludzi jako cieszący
się poważaniem, którego nie mieli nauczyciele Zakonu.
Fizyczna postawa Jezusa musiała być nie mniej
doskonała i piękna niż posiadane przez Niego zalety
umysłowe. Ukoronowany chwałą i zaszczytem ludzkiej
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natury, z powodu swej doskonałości był wśród ludzi
królem, którego każde spokojne i dobrotliwe spojrzenie
pobudzało wszystkich otaczających Go ludzi do oddawania Mu głębokiej czci.
Przypomnijmy sobie żołnierzy przybyłych do ogrodu
Getsemane, aby pojmać Jezusa. Przytłoczeni na moment
Jego majestatyczną osobowością, żołnierze zmuszeni
byli odstąpić od swego zamiaru, chociaż Jezus nie napomniał ich ani słowem, ani gestem (Jan 18:3-8). Podobna
sytuacja miała miejsce, gdy inna grupa ludzi wysłana,
aby pojmać i przyprowadzić Jezusa, powróciła jednak
bez Niego (Jan 7:30,32,44-46). Kiedy Piłat znalazł się
wśród żydowskiego motłochu sterowanego i podjudzanego przez arcykapłanów i wołającego: „Ukrzyżuj go”,
różnymi sposobami próbował on przywrócić porządek
i ocalić niewinnego. W ostateczności Piłat osobiście
postawił Jezusa przed ludem i będąc przekonany, że
chwalebne Jego oblicze i cała Jego postać wzruszy serca tłumu, wypowiedział słowa: „OTO CZŁOWIEK!”
Zdawało się, jakoby Piłat mówił: Czy tego człowieka
chcielibyście ukrzyżować? Jeśli tak, będziecie winni
jego krwi. Możemy przypuszczać, że nic innego, jak tylko zaślepienie pochodzące od boga tego świata – księcia
ciemności – pozbawiło ich zrozumienia, że „wszystko
w nim rozkoszne”, że on „wyróżnia się wśród dziesięciu
tysięcy.”
Jeśliby nawet wtedy Jezus spojrzał na nich z wyrzutem i przemówił do nich, strofując ich grzech – niewątpliwie tłum znowu zawołałby: „Nigdy jeszcze człowiek
tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi” i oni znowu
zadecydowaliby, „aby przemocą uczynić go królem”.
Ale On znajdował się tam nie po to, aby usprawiedliwić
się i udowodnić swoją niewinność, lecz aby cierpieć,
umrzeć jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby
nas przyprowadzić do Boga; dlatego też On nie uczynił
niczego, co mogłoby przeszkodzić w złożeniu przez
Niego ofiary. „Lecz On nie odpowiedział mu [Piłatowi]
na żadne słowo” – Mat. 27:12-14. On wybrał raczej
to, by siebie złożyć na okup za wszystkich, aby o tym
świadczono we właściwym czasie.
Patrzmy na doskonałego człowieka Jezusa i rozważajmy, jak przez Jego okup cały rodzaj ludzki został
odkupiony z obecnego stanu degradacji i śmierci i jak na
nowo będzie mógł osiągnąć doskonałość przez „Baranka
Bożego, który gładzi grzech świata”.
Jeśli taka będzie chwała ludzi uczynionych nieco
„NIŻSZYMI od aniołów” – jaką musi być chwała tego
wysokiego dostojeństwa, które Jezus osiągnął za swoje
posłuszeństwo – boska natura, „o ileż ZACNIEJSZA od
aniołów”. Starając się zatem zrozumieć Boży plan, pamiętajmy, że chociaż nie wiemy, jaki On jest i jakimi my
będziemy, to wiemy, że ujrzymy Go i będziemy takimi,
jakim On jest teraz, o ileż bardziej wywyższony niż był
wtedy, tak wspaniały, jakim Go widzieliśmy. Ponadto
nie chcielibyśmy być uważani za tych, którzy nauczają, że Jezus czynił wszystkie cuda swoją ludzką mocą.
Niezaprzeczalny jest fakt, że wielu cudów dokonał mocą
przewyższającą Jego ludzką moc i będącą bezpośrednim
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rezultatem pomazania Go duchem świętym, czyli mocą
Boga JHWH podczas Jego chrztu.
Na zakończenie tego tematu pragniemy przedstawić
wam inne tłumaczenie powyższego rozdziału 53. Księgi
Izajasza. Jest to angielskie tłumaczenie hebrajskiej wersji (według Izaaka Leesera) popularnej wśród narodu,
z którego pochodził tłumacz. Mając na względzie tę
okoliczność, całkiem zrozumiałe byłoby spodziewanie
się, że liczne szczegóły tego tłumaczenia mogą tak daleko różnić się od powszechnie przyjętego zastosowania
ich do Jezusa, na ile pozwolił język. Tak jasne i zrozumiałe tłumaczenie może wywołać zdziwienie, że w tym
wyraźnie przedstawionym proroctwie biedny Żyd nie
potrafi dopatrzyć się faktów z życia Jezusa Chrystusa,
naszego Pana. Oto podajemy dosłowne tłumaczenie
hebrajskiej wersji.

ROZDZIAŁ 53. KSIĘGI IZAJASZA
„Któż uwierzył naszemu kazaniu? Ramię Pańskie
komu zostało objawione? Bo wyrósł jako latorostka
przed nim i jako korzeń z suchej ziemi; nie miał postawy
ani urodziwości pociągającej nasze oczy, nie miał on wyglądu, który mógłby się nam podobać. Wzgardzony był
i opuszczony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony
w niemocy; jako ten, który będąc wzgardzony, zakrywał
przed nami swą twarz, a my nie zważaliśmy na niego.
Ale on sam wziął na siebie NASZE niemoce i sam
NASZE boleści nosił, a my mniemaliśmy, że on jest
zraniony i utrapiony przez Boga. Lecz on zraniony był
za występki NASZE, starty za winy NASZE, ukarany,
abyśmy NASZ pokój z Bogiem mieli, a ranami jego
abyśmy byli uzdrowieni.
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Bóg włożył na niego WINĘ
WSZYSTKICH NAS.
Uciśniony był i utrapiony, a nie otworzył ust swoich;
jako baranek na zabicie prowadzony i jako owca przed
tymi, którzy ją strzygą, on zamilkł i nie otworzył ust
swoich.
Z więzienia i sądu wyjęty był i któż o jego losie opowie, że wycięty był z ziemi żyjących i [że] za występek
mojego ludu został zraniony.
Pozwolił, aby jego grób był wśród złoczyńców
i wśród [bezbożnych] ludzi zamożnych. Chociaż nie
popełnił bezprawia, ani nie było fałszu na jego ustach,
jednak Panu Bogu upodobało się, aby utrapić go i zetrzeć
niemocą. Kiedy [teraz] złoży swoją duszę w ofierze za
grzech, on będzie oglądał [swoje] długowieczne potomstwo i jego ręką pomyślnie wykona się Boża wola.
[Uwolniony] z męczarni swej duszy ujrzy dobro,
którym się nasyci. Przez swoje poznanie sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, gdyż on poniesie
ich nieprawości. Dlatego dam mu dział z wieloma
i z mocarzami będzie dzielił łupy; ponieważ na śmierć
wylał swoją duszę i będąc zaliczony do przestępców,
on poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.”
(Tłumaczenie Izaaka Leesera)
Zion’s Watch Tower, styczeń 1884, R-573
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Narodziny Pastora
krytycznym momencie młody Russell miał podjąć próbę zarzucenia naznaczonej niewiarą przynależności do
chrześcijaństwa.
Poprzez zręczne pytania, na które nie mogli odpowiedzieć ani duchowni, ani laicy w oparciu o swe
standardowe sekciarskie punkty zapatrywania i wskutek
manipulowania brzmiącymi na pozór paradoksalnie
wersetami całkowita niewiara zakorzeniła się w młodym
Russellu, który w ciągu kilku miesięcy stał się jawnym
sceptykiem. Tutaj, jak w niemal każdym podobnym
przypadku, razem z naukami wyznań wiary została
odrzucona Biblia. Niewielu doprawdy w takich okolicznościach bada Pismo Święte, aby się przekonać, czy
było one właściwie interpretowane, i pastor Russell nie
stanowi tu wyjątku.
Gdy zapragnął poznać prawdę odnośnie tego, co będzie później, poświęcił kilka kolejnych lat na badanie
poglądów głównych religii Wschodu, które uznał za
niewarte tego, by w nie wierzyć, w związku z czym, gdy
przypatrzymy się mu w okresie osiągania dojrzałości,
zauważymy, że jego umysł nie jest usatysfakcjonowany
i że pomimo wszystkich wysiłków w przeciwnym kierunku, jego umysł wciąż miewał od czasu do czasu owe
złe godziny związane z jego „pierwszymi wrażeniami”
odnośnie teorii wiecznych mąk.

DLACZEGO ZOSTAŁ NAUCZYCIELEM BIBLII
Charles Taze Russell w wieku 3 lat
Charles Taze, drugi syn Josepha L. i Ann Elizy (Birney)
Russell, urodził się w Pittsburgu, Pa., w roku 1852 i na
zamieszczonej fotografii widoczny jest w wieku trzech
lat. Mniej więcej w tym czasie dzieci Russellów zaczynały odbierać „pierwsze wrażenia” z zakresu religii,
przy czym niektóre z nich zostały w niedługim czasie
zrujnowane, szczególnie za sprawą domniemanego
literalnego jeziora ognia jako miejsca wiecznych mąk.
Silne podobieństwo między portretami pastora
Russella w wieku lat sześćdziesięciu i Charlesa Taze’a w wieku lat trzech jest niezwykłe, a rysy twarzy zdradzające determinację mogą tłumaczyć jego późniejszą
niezależność w pracy ewangelicznej.
Do piętnastego roku życia wierzył on odnośnie prawdy Ewangelii wyłącznie w takie doktryny, jakich nauczali go sekciarscy duchowni. Nauczenie się rozumienia
nauk w tym okresie było bardzo trudne, ponieważ kler
zwykle zniechęcał do indywidualnego badania Biblii,
a dopytywanie się w kwestiach doktrynalnych było
wówczas traktowane na równi z powątpiewaniem, zaś
„wątpić znaczyło być przeklętym”.
Rozpasanie tej zabobonnej czci i strach czekały tylko
dogodnego czasu, gdy podejmie on próbę obrony z pomocą Pisma Świętego swych poszczególnych sekciarskich poglądów, a następne wydarzenia usprawiedliwiają
myśl, że Opatrzność tak zrządziła, iż właśnie w owym

W wieku dwudziestu jeden lat pan Russell posiadał
więcej wiedzy i znajomości faktów z zakresu religii,
niż było to przedmiotem wiary i praktyk we wszystkich
częściach świata. Ewidentnie nie przedstawiało to zbyt
wielkiego znaczenia ani dla niego samego, ani dla innych
z powodu ogromnej ilości odpowiedzialnych zadań,
jakie spoczywały na nim w tym czasie. Dni przeradzały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące i znajdował
on coraz mniej czasu, by poświęcać go na teologiczne
rozważania, a ulga dla serca i umysłu stała się dla niego
tyleż nieodzowna, co nieosiągalna jak nigdy dotąd.
Pytanie, z jakim musiał się więc zmierzyć, brzmiało:
Czy mam dalej próbować znaleźć religijną prawdę? Czy
powinienem stłumić nadzieję jej znalezienia i starać się
o sławę i bogactwo wśród dzisiejszych finansowych
i handlowych liderów? Miał zamiar zająć się tym drugim,
ale na szczęście zdecydował, że najpierw przestudiuje
Pismo Święte ze sceptycznego punktu widzenia, w celu
znalezienia dla siebie samego odpowiedzi w kwestii
ognia piekielnego i siarki.
Zachwycony harmonijnym świadectwem, doświadczając niespodziewanych, ale zadowalających odpowiedzi, podjął się systematycznego badania Biblii i doszedł
do całkowitego przekonania, że Biblia jest inspirowana
przez wszechmądrego, potężnego, sprawiedliwego i miłującego Stworzyciela, który godzien jest czci i uwielbienia. W ten sposób została znaleziona mocna kotwica
dla słabnącej nadziei, a uczciwe, poszukujące prawdy
serce zostało pocieszone.
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DLACZEGO POZOSTAŁ NIEZALEŻNY
Pocieszanie serc innych stało się jego nową ambicją
i pojawiło się pytanie: Co powinien zrobić i jak to zrobić?
Zdeterminowany, by dotrzeć do każdego poszukującego prawdy, czy będzie to katolik, protestant, żyd, czy
wolnomyśliciel, uznał za konieczne pozostać wolnym
od sekciarskich więzów i zainaugurować niezależną
działalność. Jego pierwszą pracą było przygotowanie
i darmowa dystrybucja ponad milionowego nakładu
broszury „Pokarm dla myślących chrześcijan”.
Przez trzydzieści pięć lat służył jako publiczny i prywatny nauczyciel zagadnień biblijnych, aby dowieść,
że może w najlepszy sposób docierać do ludzi i uczyć
ich z niesekciarskiego stanowiska, i dlatego pozostał
niezależny.

ZAPROSZENIA DO WYKŁADÓW
W zdumiewająco krótkim czasie po opublikowaniu
broszury „pokarm dla myślących chrześcijan” z bliska
i z daleka zaczęły napływać apele od badaczy Biblii
wzywające pana Russella do obrony swojego stanowiska poprzez wykłady czy dyskusje. Zajął się tym na
znaczną skalę, włączając w to serie regularnych kazań
w Pittsburgu, Pa., a na pełnieniu funkcji pastora w liczącej sześćset osób niezależnej kongregacji spotykającej
się regularnie w Carnegie Hall kończąc. Pastor Russell
zrezygnował z tego obowiązku, gdy przeprowadził się
na Wschód, aby objąć posadę pastora Brooklyńskiego
Domu Modlitwy, którą nadal piastuje.
Z upływem lat liczba zaproszeń na ponadwyznaniowe
wykłady biblijne wzrastała. Ogromne sale w największych miastach Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji,
Niemiec i Ameryki składają oferty wraz z darmowymi
miejscami dla publiczności. Pastor Russell przyjmuje
tyle zaproszeń, ile się tylko da, co rocznie umożliwia
setkom tysięcy chrześcijan ze wszystkich denominacji
i spoza nich, jak też sceptykom, żydom i poganom, wierzącym i niewierzącym, zbierać się razem w neutralnym
miejscu i za darmo słuchać wykładów na biblijne tematy,

Charles Taze Russell w wieku 46 lat
wygłaszanych przez „Niezależnego”. Zgodnie z zasadą
Pastor Russell nie bierze żadnej zapłaty za przemawianie i nie przyjmuje zaproszeń, gdy za wstęp pobiera się
opłatę lub gdy mają być zbierane datki.
Obecnie jest tyle zaproszeń, że wystarczy na zapełnienie każdej możliwej daty na okres dwóch lat. Zaproszenia te, jeśli zostaną przyjęte, są opatrzone datami oraz
zawierają grafik całych podróży lub wykaz okręgów, tak
by specjalny pociąg wiozący grupę badaczy Biblijnych
mógł umożliwić im uczestnictwo w regionalnych konwencjach badaczy, w liczbie od dziesięciu do trzydziestu
w ciągu jednej trasy.
Fragment okolicznościowej broszury zapowiadającej
podróż dookoła świata, przedrukowanej jako specjalny
numer The Watch Tower,
1 stycznia 1912.

Na zdjęciu obok:
Pastor C. T. Russell,
gen. W. P. Hall,
prof. F. H. Robinson –
uczestnicy podróży
dookoła świata
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Przez Pacyfik – do widzenia, Ameryko!
[Fragment listu br. L. W. Jonesa]
Nadszedł dzień, gdy mieliśmy opuścić Amerykę w ten sposób bardzo mało czasu. Stanowi on wspaniały
i wyruszyć na Daleki Wschód oraz w pośpieszną wę- przykład dla wszystkich. Pozostała część grupy spędrówkę przez Indie, Egipt itd. Mieliśmy rezerwację na dzała czas na różnych zajęciach – jedni spacerowali po
japoński statek „Shinyo Maru”, co się wykłada „Wiosna pokładzie, inni czytali, a niektórzy raczej nic nie robili,
na oceanie”. Pogoda była prawie jak w lipcu, powietrze jako że zaczynali się czuć niezbyt dobrze, choć morze
rześkie, a niebo błękitne niczym kolor indygo. Na na- pozostawało całkiem spokojne. Wszyscy zeszli jednakbrzeżu zebrało się około pięćdziesięcioro przyjaciół, by że na obiad, który jednym smakował bardziej, innym
nas pożegnać. Oprócz nich było wielu przyjaciół innych mniej. Wszystko na statku jest bardzo przyjemne, posiłki
pasażerów. Nasi przyjaciele weszli na pokład, by obej- dobre, pokoje przestronne, a wyposażenie całego statku
rzeć nasz nowy dom, w którym przebywać będziemy ma standard pierwszej klasy. Choć nie jest on tak wielki
przez parę następnych tygodni. Przy okazji zostawili jak ogromne liniowce atlantyckie, to dorównuje im pod
bratu Russellowi wiele bukietów, udekorowali jego ka- wieloma względami.
binę kwiatami, podarowali mu kilka opakowań słodyczy
Mówi się, że podróż dookoła świata w tych dniach
itp., a wszystko to z chrześcijańskiej miłości i szacunku szybkiego, niedrogiego i luksusowego podróżowania
dla jego pracy. Tuż przed odejściem zebrali się u drzwi – o jakiej myśl przeraziłaby naszych dziadków – jest
i zaśpiewali: „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”. obecnie postrzegana jako niemalże nieodzowny element
On natomiast ze swej strony wypowiedział krótką mo- kształcenia uczniów, polityków i biznesmenów.
Dni na wodzie są bardzo do siebie podobne, dookoła
dlitwę i udzielił im pożegnalnego błogosławieństwa.
O godzinie trzynastej podniesiono kotwicę, a ogrom- nic, tylko woda. Jeszcze nie obeszliśmy statku. W ciągu
ny tłum ludzi na nabrzeżu machał chusteczkami, że- dnia brat Russell zajęty jest dyktowaniem, po części
gnając swych przyjaciół na pokładzie. Był to bardzo mnie, a po części bratu Robinsonowi. Reszta grupy
spotyka się codziennie rano na poranne badanie tomów,
wzruszający widok.
Wkrótce przepłynęliśmy przez cieśninę „Golden które prowadzi brat Kuehn. Okazjonalnie uczestniczą
Gate” i znaleźliśmy się na ogromnym oceanie o śred- w nim również inni pasażerowie, ale niewiele jest pośród
niej głębokości dwóch mil i szerokości sześciu tysięcy nich słuchających uszu. Od czasu do czasu silniej wieje
mil, jakie mieliśmy do pokonania. Przypomniało nam i porządnie kołysze oceanem, a wtedy obecność części
to pieśń: „Miłosierdzie Boże jest tak bezmierne, jak pasażerów wyraża się poprzez ich zauważalny brak. Ja
rozległy jest ocean”, a także słowa innej: „Jego miłość czuję się dobrze i nie wymiotuję, ani w czasie posiłków,
jest głębsza niż najgłębsze morze” oraz werset: „Ziemia ani po nich.
Salon jadalny nieustannie cieszy się powodzeniem.
będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami
Powietrze morskie, morska bryza, ćwiczenia na pojest wypełnione” [Abak. 2:14].
kładzie (na tym statku ośmiokrotne obejście pokładu
SHINYO MARU
równa się jednej mili), uciechy w dobrym towarzystwie
Następnie wszyscy udali się do swoich pokoi, by – wszystko to jak najbardziej sprzyja apetytowi podróżzacząć przygotowania do spędzenia na statku około nego. Suto zastawione stoły, śnieżnobiały obrus, srebrne
czterech tygodni. To stosunkowo nowy statek, o długości i inne naczynia, w połączeniu z osiągnięciami sztuki
550 stóp, szerokości 63 stóp i wysokości 38,5 stóp. Był kulinarnej serwowanymi przez orientalnych kelnerów
to jego trzeci rejs.
– wszystko to jest źródłem przyjemności i zadowolenia.
Na pokładzie tego typu statków znajdują się wszelkie
14 grudnia 1911. Jest środa, dzień bardzo pogodny,
wygody, o jakich sobie tylko można zamarzyć. Prze- choć nieco chłodny. Mówią nam, że za dzień lub dwa
stronny salon jadalny, hall towarzyski i biblioteka oraz będzie cieplejsza pogoda. Na dziś potrzebny jest płaszcz,
– co zasadnicze dla wygody na statku dalekomorskim – nawet wewnątrz, ale szczególnie na deku. Wydaje się, że
duże, dobrze wentylowane kabiny i łazienki – wszystko wszyscy dobrze spali. Część osób wstała, myśląc, że to
to daje podróżnemu poczucie, że nie musi rezygnować już pora śniadania, ale poczekawszy chwilę, zorientowali
z żadnego z luksusów doczesnego życia.
się, że czas cofa się o około trzydzieści minut co pół dnia,
Kapitan jest Anglikiem, intendant, pierwszy oficer tak że w rzeczywistości było pół godziny wcześniej. Tepokładowy, steward i lekarz to Amerykanie, natomiast raz jest tutaj o trzy i pół godziny wcześniej niż w Nowym
inni oficerowie są Japończykami. Pozostałą część załogi Jorku albo dwie i pół godziny wcześniej w stosunku
stanowią w większości Japończycy, jest też kilku Chiń- do Chicago, ponieważ cały czasu „uciekamy” Słońcu.
czyków. Z początku wydawało się to dość dziwne być Wkrótce, jak nam mówią, dotrzemy do miejsca, gdzie
w otoczeniu tak wielu Japończyków i Chińczyków, ale przekroczymy pewną linię i stracimy cały dzień. Innymi
przyzwyczailiśmy się i już o tym nie myślimy. Jadalnia słowy, o tym czasie dzisiaj będzie wczoraj.
jest bardzo przyjemna, a rachunki za jedzenie naliczane
Brat Russell i jego dwaj stenografowie byli zajęci
są dokładnie i rzetelnie.
całe przedpołudnie, gdy tymczasem reszta grupy zaczęła
Brat Russell był wkrótce gotowy do pracy i rozpo- czytanie Wykładów Pisma Świętego, mając nadzieję
czął dyktowanie. Jeśli tylko może, pomaga, i traci się przeczytać je wszystkie podczas podróży. Teraz jest
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popołudnie. Z wyjątkiem dwóch osób wszyscy byli przy
stole na obiedzie, który był od serca przygotowany i podany przez japońskich i chińskich kelnerów. Japończycy
noszą białe żakiety, zaś Chińczycy długie, niebieskie
fartuchy, sięgające prawie do podłogi. Niektórzy mają
warkocze, inni je obcięli. Zdaje się, że dobrze nas rozumieją, ale my rozumiemy ich nie bardzo, gdy mówią,
a już absolutnie wcale, gdy mówią w swoich rodzimych
językach.

NIEDZIELA [17 grudnia 1911] NA PACYFIKU
ZBLIŻAJĄC SIĘ DO HONOLULU
Na specjalną prośbę kapitana Shinyo Maru, Smitha,
pastor Russell przeprowadził od jedenastej do dwunastej nabożeństwo uwielbieniowe. Obecna była część
pasażerów, oprócz komitetu i tych, którzy podróżują
z nimi. Brat Ernest Kuehn przewodniczył [w pieśni] od
pianina i całe zgromadzenie przyłączyło się do śpiewu.
Nabożeństwo rozpoczęto od pieśni: „Już Zbawca świata
pośród nas” [PBT 10].
Modlitwa: br. Russell
Pieśń: „Kościoła świętą Głową” [PBT 281]
Odczytanie Psalmu 27 przez br. Russella
Pieśń: „Jak pewny fundament” [HD 93]
Tekst: „Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu
palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił,
tedy mówię: Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz albo
Syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Albowiem mało
mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią
ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk
twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego. Owce i woły
wszystkie, nadto i zwierzęta polne. Ptactwo niebieskie
i ryby morskie, i cokolwiek chodzi po ścieżkach morskich. Panie, Panie nasz! jako zacne jest imię twoje po
wszystkiej ziemi!” – Psalm 8:4-10
Myślimy, że sugestia proroka w odniesieniu do człowieka przychodziła do głowy każdej rozumnej istocie.
Gdy popatrzymy na bezmiar wód i na przemieszczający
się po nich nasz okręt, myślimy: Jak maleńki jest człowiek; jak niewielką drobiną jest on we wszechświecie.
Gdy przypatrujemy się niebiosom i sobie uzmysławiamy,
że przedstawiają one o tyleż więcej Boskiej mocy, jesteśmy jeszcze bardziej zaskoczeni. Gdy zastanowimy się
nad niebiosami i pomyślimy, że wszystkie te gwiazdy,
z wyjątkiem planet należących do naszego systemu, są
tak naprawdę słońcami, wokół których planety krążą
jak nasza Ziemia wokół Słońca, i gdy pomyślimy o ilości tych słońc i ich planet, jesteśmy zdumieni i ponad
wszystko czujemy swoją małość. Pytamy astronomów
o liczbę tych słońc, a oni nam mówią, że widać ich sto
milionów, a więc gdybyśmy wzięli po dziesięć planet
dookoła tych stu milionów słońc, to byłoby ich tysiąc
milionów. A potem mówią nam oni, że gdybyśmy stanęli na tej najdalszej, to wciąż widzielibyśmy jeszcze
więcej i jeszcze więcej. Nasze umysły ogarnia trwoga,
gdy rozmyślamy o niebiosach, dziele palców Bożych,
i gdy następnie pomyślimy o człowieku, jak małym
on jest z Bożej perspektywy. Wówczas oceniamy owe
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stwierdzenie Pisma Świętego, że człowiek jest jak „pyłek
na szali”, który w ogóle nie jest wart, by brać go pod
uwagę. Wszyscy byliśmy w sklepie spożywczym i widzieliśmy, że sprzedawca nie zwraca uwagi na pyłek na
szalach swojej wagi. Tak małym jest człowiek w oczach
Boskiego Stworzyciela, że dziwimy się, iż Bóg w ogóle
miałby się ludzkością interesować.
Gdyby nie Biblia, drodzy przyjaciele, nie rozpoznalibyśmy Bożego zainteresowania nami i moglibyśmy
pomyśleć, iż Bóg jest tak wielki, że nie zwracałby na nas
uwagi. Ale gdy Bóg objawia się nam w Biblii, zaczynamy widzieć, że Boska moc została użyta i zamanifestowała się nie tylko w stworzeniu tych wszystkich światów,
lecz dostrzegamy przejawy tej Boskiej siły również
w postępowaniu Boga względem nas, jak i Bożej miłości, którą Pismo Święte określa jako „przewyższającą
wszelki rozum”. Cóż za wspaniała łaskawość ze strony
Stwórcy, że zwraca na nas swoją uwagę.
Nasz tekst idzie dalej i dostarcza kolejnych informacji
na ten temat. „Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz albo
Syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Albowiem mało
mniejszym uczyniłeś go od Aniołów.” Ta myśl pojawia
się tuż zaraz. Co do aniołów, to Pismo Święte daje do
zrozumienia, że są ich różne poziomy, jedne wyższe,
drugie niższe, ale wszystkie doskonałe. Na świecie
mamy również rozmaite poziomy życia zwierzęcego,
dzikich zwierząt, ryb morskich, ptaków powietrznych
oraz człowieka jako najwyżej rozwiniętego spośród
tych ziemskich stworzeń. Stoi on w odniesieniu do
tych wszystkich niższych stworzeń tak jak Bóg wobec
całego wszechświata i jest to zaszczyt, jakim nasz wielki
Stworzyciel obdarzył swoje ludzkie stworzenia. Stąd
mamy powiedziane w tym psalmie: „Dałeś mu opanować
sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego”.
Patrząc z tego punktu widzenia – jakim wspaniałym
stworzeniem jest zatem człowiek! Ma pozycję tylko
nieco niższą od aniołów, biorąc pod uwagę jego naturę
w powiązaniu z ziemią, gdy tymczasem aniołowie są
znacznie wspanialsi, jeśli rozważy się ich naturę. Jednak
w tym psalmie mowa jest o człowieku jako stojącym
powyżej, w tym sensie, że ma on władzę. Aniołowie
nie mają władzy nad innymi aniołami, lecz wszyscy są
poddani wielkiemu Stworzycielowi, Bogu. Człowiek
jednak, na podobieństwo swego Stwórcy, otrzymał panowanie nad niższymi stworzeniami i w związku z tym
jest to wspaniały zaszczyt, jakim został ukoronowany –
„Chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować
sprawy rąk twoich”.
Całkiem słusznie można by rzec, że jeśli Bóg jest
tak troskliwy w stosunku do ludzkości i tak wielce wyróżnił swe ludzkie stworzenia, to dlaczego nie mógłby
przygotować czegoś jeszcze lepszego dla nas na tym
świecie? Dlaczego jest tak, że zdani jesteśmy na tak
niesprzyjające warunki, w jakich obecnie egzystujemy? Dlaczego istnieje smutek, ból, wzdychanie, płacz
i umieranie? Dlaczego mamy burze, huragany, cyklony
i tornada, głód, suszę i epidemie – dlaczego to wszystko,
skoro Bóg troszczy się o nas jako o swoje stworzenia?
Nie znalibyśmy odpowiedzi na te wszystkie pytania,
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gdyby nie została ona udzielona w Biblii. W księdze tej,
najwspanialszej ze wszystkich, mamy klucz do odpowiedzi, wyjaśnienie, a jest ono następujące: Pierwotnie Bóg
postanowił, że człowiek nie powinien być poddany pod
żadne z tych trudności i niepowodzeń. Człowiek został
uczyniony doskonałym i umieszczony w przyjaznym
i doskonałym otoczeniu doskonałego ogrodu, na wschód
od Edenu, wraz ze wszystkim, co było potrzebne dla jego
dobra. Żadnych huraganów, żadnych chorób, żadnych
burz ani trudności, i człowiek mógł żyć wiecznie. Taka
była wspaniała posiadłość tego ludzkiego syna Boga.
Skąd zatem ta zmiana? Owa cudowna Księga odpowiada, że całkowita zmiana nastąpiła z powodu grzechu,
i o tym też czytamy. Św. Paweł mówi: „Przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat” [wcześniej nie było
na świecie grzechu], „a przez grzech śmierć” [Rzym.
5:12 NB]. Dokąd nie pojawił się grzech, człowiek nie
podlegał umieraniu. Tak więc wszystkie dolegliwości,
bóle, zmartwienia i choroby, jakich doświadczamy, są
częścią tego procesu umierania. Problem z nami wszystkimi polega więc na tym, moi drodzy przyjaciele, że
z natury wszyscy jesteśmy dziećmi gniewu. Czy jest to
Boski gniew wyrażający się w [piekielnych] mękach?
Doprawdy, nie. Tak nam przekazywali może w dobrej
wierze nasi przodkowie. O, nie, nie. Gniew Boży widzimy na własne oczy, jak oświadcza apostoł Paweł:
„Gniew Boży ujawnia się” [Rzym. 1:18 BT] – w naszych
własnych ciałach, w naszych boleściach i cierpieniach,
w umysłowej niedoskonałości, w niedoskonałości fizycznej i moralnej, które w całości są częścią tej wielkiej
kary za grzech, ponieważ czytamy, że gdy człowiek stał
się przestępcą, Bóg posłał świętego anioła, aby wyprowadził naszych pierwszych rodziców z ogrodu Eden,
daleko od drzewa żywota, które podtrzymywałoby ich
w doskonałości, daleko do bezkresnej ziemi. Chociaż
cała Ziemia mogła być z łatwością uczyniona doskonałą,
Bóg zostawił ją niedokończoną, nieprzygotowaną dla
człowieka, a przygotował jedynie ogród na wschód od
Edenu na próbę dla naszych pierwszych rodziców. Boska
mądrość przewidziała bowiem, że człowiek zgrzeszy
i zamiast całą Ziemię uczynić doskonałą, Bóg pozostawił
ją w niedoskonałym stanie, z wyjątkiem ogrodu Eden.
Dlatego czytamy, że gdy Bóg wypędzał naszych pierwszych rodziców z ogrodu Eden, rzekł: „Przeklęta niech
będzie ziemia [nie dlatego, że ja uczynię ją niezdatną, bo
ona już taka jest] z twego powodu. Cierń i oset będzie
ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli.
W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!”
[1 Mojż. 3:17-19 BT]
Innymi słowy, drodzy przyjaciele, karą za grzech
względem naszej rasy jest KARA ŚMIERCI – „śmiercią
umrzesz” (1 Mojż. 2:17). Ciąży ona nad rodzajem ludzkim od sześciu tysięcy lat, od czasu gdy grzech wszedł
na świat. Stąd też wszystkie karty historii od czasów
Adama aż dotąd zaznaczone są grzechem i cierpieniem,
bólem i wzdychaniem, bo wszyscy jesteśmy grzeszni-
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kami, a ponieważ jesteśmy grzesznikami, Bóg traktuje
nas zgodnie ze swą własną wolą: „śmiercią umrzesz”.
To jest jednak ta smutna strona zagadnienia. Czy nie
ma innej strony w tej sprawie, czy nie ma dla nas nadziei? Ta sama błogosławiona Księga – Biblia – mówi
nam o tym. Przesłanie Ewangelii, oznaczającej „dobrą
nowinę”, mówi nam, że Bóg ma pewne dobre wieści
dla tych, których skazał na śmierć. Pytamy: Co jest tym
dobrym poselstwem? Pismo Święte odpowiada, że Ten,
który skazał nas jako niegodnych wiecznego życia, zapewnił dla nas odkupienie, że Jego Syn stał się naszym
Odkupicielem, że Chrystus umarł, „sprawiedliwy za
niesprawiedliwych”, aby móc przywieść wszystkich
z powrotem do harmonii z Bogiem. O, powiemy, ale czyż
Jezus nie umarł osiemnaście stuleci temu lub jeszcze
dawniej? Tak, to prawda. I czy grzech i śmierć nie panują
nadal tak samo jak wtedy? Tak. Gdzież zatem jest to
błogosławieństwo, które przyszło przez Jezusa? No cóż,
odpowiadamy, zostało przygotowane błogosławieństwo
dwuskrzydłowe. Przede wszystkim błogosławieństwo
nadziei, którym cieszą się niektórzy z ludu Bożego, błogosławieństwo świadomości, że w stosownym Boskim
czasie Bóg udzieli tego wielkiego błogosławieństwa,
o jakim opowiada poselstwo Ewangelii.

CO JEST POSELSTWEM EWANGELII?
O, jest to fakt, że Bóg zapewnił Odkupiciela i że
w związku z tym będzie mieć miejsce powstanie od
umarłych; nie pozostaną oni martwi, lecz wyjdą. Nastanie nowa dyspensacja, wspaniały poranek, kiedy to
wszelki grzech i smutek zostanie usunięty. I tak, Pismo
Święte zapewnia nas, że nadejdzie czas, gdy już nie
będzie wzdychania, płaczu ani umierania, ponieważ
wszystkie te wcześniejsze rzeczy, wszystko, co ma
związek z grzechem, ze śmiercią przeminie za zawsze.
My zaś pytamy, kto jest taki mocny, by pokonać grzech
i śmierć oraz podźwignąć ludzkość z grzechu, słabości
i niedoskonałości i przywieść ją z powrotem. Na to
pytanie Biblia odpowiada, że Tym, który to uczyni,
jest Ów wielki siedzący na tronie Boga, jak czytamy:
„I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko
nowym czynię” [Obj. 21:5 NB]. Ale kto to jest? O, to
jest Ten Sam, który z łaski Bożej stał się Odkupicielem,
Jezus. On ma być tym wielkim Królem królów i Panem
panów oraz ma panować od morza do morza, od rzeki
aż po krańce ziemi [Psalm 72:8]; pod błogosławionym
wpływem tego panowania zupełne błogosławieństwo
Boże ponownie przyjdzie na ziemię. „Wtedy otworzą się
oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych” [Izaj. 35:5
NB]. „I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie
ciało pospołu” [Izaj. 40:5 NB]. Są to słowa proroka,
dane nam dla naszej nadziei i wzmocnienia naszych serc,
abyśmy mogli odwrócić się od grzechu i stawać coraz
bardziej dziećmi Boga.
Mówiliśmy o świecie i o tym, jak to jest być błogosławionym przez to Mesjańskie Królestwo, Królestwo
drogiego Syna Bożego, Królestwo, o które Jezus nauczył
nas modlić się: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola two-
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ja jako w niebie, tak i na ziemi”, ale widzimy, że jeszcze
nie wszystkie te rzeczy się spełniły. Nie widzimy, żeby
ludzkość była przywrócona do doskonałości ani żeby
wykonywało się pośród ludzi owo wielkie dzieło dobrej
nowiny. Ale mamy słowa Apostoła w tym względzie.
Mówi on: „Nie widzimy, aby mu wszystko poddane
było”, nie ma harmonii, ale, stwierdza, widzimy początek Bożego dzieła, widzimy Jezusa, który z łaski Bożej
za wszystkich śmierci skosztował. Widzimy jeszcze
więcej, moi przyjaciele. Minęło więcej niż osiemnaście
wieków. Nie tylko Jezus zaznał śmierci, ale bardzo wielu
poszło na śmierć w odpowiedzi na powołanie, by stać
się Oblubienicą Chrystusa, Kościołem Pierworodnych,
aby połączyć się ze swym Panem – to Kościół, o którym
śpiewaliśmy w naszej drugiej pieśni:
„Kościoła Świętą Głową
Sam Jezus Chrystus jest;
On dał nam Swoje słowo,
On dał nam ducha chrzest
I z nieba zszedł na ziemię,
By ducha Prawdy zlać,
By zbawić ludzkie plemię
I żywot wieczny dać.”
To jest zatem owym pierwszym dziełem Boga
w zbawieniu ludzkości – zgromadzenie Oblubienicy
Chrystusa, Kościoła, aby połączył się ze swym Panem
i dzielił Jego chwałę, cześć i nieśmiertelność. Mamy
nadzieję być częścią tej klasy, a do niej należą wielkie
obietnice, jakie będzie ona z Nim dzielić w „pierwszym
zmartwychwstaniu”, błogosławiąc następnie wszystkie
rodziny ziemi restytucją. Ludzkość ma zostać przywrócona do wszystkiego, co miał i co utracił Adam, do
wszystkiego, co Jezus odkupił na Kalwarii; w łączności
z Nim będzie Kościół powołany ze świata, klasa świę-
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tych, którzy chodzili śladami Jezusa, jak znów czytamy
w wypowiedzi Jezusa: „Błogosławiony i święty, który
ma część w pierwszym zmartwychwstaniu; albowiem
nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami
Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc
lat” [Obj. 20:5]. Tysiąc lat królowania Mesjasza, tysiąc
lat podnoszenia ludzkości, tysiąc lat związania Szatana,
tysiąc lat, podczas których poznanie napełni całą ziemię,
tysiąc lat, w czasie których świat zostanie przywrócony
do rajskich warunków, które symbolicznie były pokazane w ogrodzie Eden, i kiedy każde stworzenie na niebie
i na ziemi zostanie doprowadzone do doskonałego stanu,
i gdy śpiewać będą na chwałę Bogu i temu, który siedzi
z Nim na tronie, Barankowi, po wszystkie wieki.
Wciąż jeszcze przed nami ta inna strona, bowiem to
samo Pismo Święte mówi nam o wywyższeniu Kościoła
do chwały i błogosławieństwach dla świata za pośrednictwem Królestwa Mesjasza, o tym, że ziemia będzie
rajem Bożym, o tym, że będzie również klasa „nienaprawialnych”, która zostanie ukarana. Po tym, jak otrzymają
oni pełne poznanie Boga i następnie świadomie zgrzeszą
wbrew Boskiemu światłu i błogosławieństwom, karą dla
nich nie będą wieczne męki, lecz „zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego”, jak stwierdza
św. Paweł [2 Tes. 1:9].
Nabożeństwo zakończono pieśnią „Bliżej przed Pański tron” [PBT 188].
Modlitwą usłużył pastor Russell.
Convention Reports, CR 188-190
Fragment pierwszego listu z podróży dookoła świata,
wysłanego z Tokio 31 grudnia 1911,
skierowanego do zgromadzenia w Chicago,
napisanego przez br. dra L.W. Jonesa.

Na zdjęciu w Tokio; siedzący od lewej: R. B. Maxwell, dr L. W. Jones (autor powyższej relacji),
gen. W. P. Hall, Pastor C. T. Russell, J. T. D. Pyles, prof. F. H. Robinson oraz E. W. V. Kuehn.
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Szlachetność zwycięża nad podłością
– NEH. 6 – 10 GRUDNIA [1911] –
„Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać?” – Psalm 27:1
Po wielu trudnościach praca Nehemiasza była prawie
szczęśliwie zakończona, kiedy pojawiło się wielkie
wołanie rozpaczy. Ubodzy Żydzi poświęcili cały swój
czas na naprawę murów i w ten sposób pozbawili się
dochodu ze swoich majątków. W swoim zapale popadli
w długi, oddając w zastaw posiadane dobra. Kiedy przyszli poborcy podatkowi i trzeba było płacić procent, nie
byli w stanie temu podołać; widząc więc, że zostali bez
środków do życia, podnieśli wielki lament. Nieszczęście
gwałtownie się rozprzestrzeniało i rozruchy żywnościowe były prawie nieuniknione.
Nehemiasz przyjrzał się sprawie i odkrył, że bogaci
Żydzi pożyczali swoim ubogim sąsiadom pieniądze
pod zastaw majątków na wygórowany procent i w ten
sposób czerpali zyski z klęski swoich braci. Zwołał ich
wszystkich i jasno, ale uprzejmie, przemówił do nich na
temat braterskich obowiązków nakazanych przez Prawo – „Miłuj bliźniego swego jako siebie samego”. Dał
im praktyczny przykład, jak zrealizować jego słuszne
upomnienie. Bogaci Żydzi byli zawstydzeni. Uznali
niesprawiedliwość swego postępowania i konieczność
naprawy sytuacji. Widzimy tu, jaką moc ma szlachetny
charakter i jaki wpływ ma na innych dobry przykład.
Tak jak przyjęty sposób postępowania i przykład rozwijają niesprawiedliwe metody, a zwyczaj tworzy prawo
w umysłach wielu, podobnie przykłady prawych czynów
mają wielką siłę w przeciwstawianiu się złu. Powinnością każdego chrześcijanina względem samego siebie,
Boga oraz zasad sprawiedliwości, które reprezentuje, jest
nie tylko zajęcie właściwego stanowiska, ale także dołożenie starań, aby to stanowisko w obronie prawości stało
się jawne dla innych – jako nagana niesprawiedliwości.

Słowa Bożego i Bożej miłości. Powinniśmy mieć zawsze czas, by każdemu, kto nas zapyta, dać odpowiedź
odnośnie nadziei, która jest w nas. Z pewnością jednak,
kiedy ważne interesy Bożej sprawy wymagają naszej
uwagi, nie mamy czasu na dyskutowanie o kwestiach
zewnętrznych, które św. Paweł określa jako „fałszywie
nazwana umiejętność”. Musimy mieć na te rzeczy taki
pogląd, jaki wyraził św. Paweł w słowach: „Albowiem
nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inszego umieć
między wami, tylko Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego”. O wszystkim, co ma związek z Jezusem
jako namaszczonym Synem Bożym, Mesjaszem, a także
o jakiejkolwiek rzeczy związanej z Jego ukrzyżowaniem
i płynącą stąd nadzieją, św. Paweł był gotowy dyskutować o każdej porze. Obrona tej sprawy i tego przedmiotu
była jego specjalnym zadaniem w życiu. Chociaż był
dobrze wykształcony i doskonale orientował się w tematach ogólnych, działał tak, jakby nic o tych rzeczach
nie wiedział, po to, aby cały swój wpływ i czas móc
wykorzystać na tę jedną najważniejszą sprawę, której
stał się ambasadorem.
Cztery razy obcy ludzie usiłowali nakłonić Nehemiasza do rozmowy, a on cztery razy im odmawiał, nie
tylko ze względu na wagę dzieła, jakie wykonywał, ale
ponieważ dostrzegł też, iż szukali oni jedynie pretekstu,
jakim miała być narada w wiosce oddalonej o ponad
30 km od Jeruzalem, na neutralnej ziemi, aby podczas
nieobecności Nehemiasza móc obezwładnić garnizon
Izraela i zniszczyć już ukończone dzieło albo też zabić
go podczas narady, lub jedno i drugie naraz.

WALCZĄC ZE ZDRADĄ I OSZCZERSTWEM

W końcu wrogowie uciekli się do zwykłej broni jaką
jest oszczerstwo. Nie oskarżali Nehemiasza wprost,
że pragnął uczynić się królem Izraelitów, a Jeruzalem
swoją stolicą, i że potajemnie wynajmował ludzi, którzy mówili przychylnie o nim pośród ludu, ale wysłali
list otwarty, w którym oznajmiali, że o tym wszystkim
mówi się powszechnie w całym narodzie – że stało się
to „powszechną plotką”; i aby list zyskał osobową formę
oraz moc, dodali: „Gasmus powiada, że ty i Żydowie
myślicie się z mocy wybić, a że ty dlatego budujesz mur,
abyś był nad nimi królem ich”.
Ta wiadomość została wysłana przez Sanballata
w formie grzecznościowej, tak jakby był on przyjacielem
i starał się ustrzec Nehemiasza przed kłopotami ze strony
króla, a jednocześnie wciąż namawiał go do przybycia
na naradę, która miała się odbyć dla jego dobra. Odpowiedź Nehemiasza dotykała sedna: „Nie jest to, co
powiadasz; ale sam sobie to wymyślasz”. Cała sprawa
miała ewidentnie na celu wzniecenie niepokoju wśród
Żydów i zniechęcenie ich przez to do ukończenia pracy.

Narastające trudności dopiero co zostały z powodzeniem zażegnane, kiedy pojawił się nowy nieprzyjaciel.
Wrogowie zewnętrzni, spostrzegłszy, że mury były prawie gotowe i że pozostało już tylko zawiesić bramy, aby
Jeruzalem mogło stać się w pełni miejscem obronnym,
spróbowali nowej taktyki. Wyrazili zamiar ponownego
rozważenia całej sytuacji – chcieli spotkać się z Nehemiaszem, by przedyskutować obopólne interesy i zbadać
na nowo jego dokumenty dotyczące władzy, jaką otrzymał od króla. On jednak odpowiedział, że wykonuje
wielką, bardzo ważną pracę i nie może tracić ani chwili
na dyskusje. Miał czas, by dyskutować ze swoimi braćmi; miał czas, by pokazywać im – jako ludowi Bożemu
– dobre i złe strony każdej ważnej kwestii, ale nie miał
czasu na dysputy o sprawach zewnętrznych w chwili,
kiedy jego ważna misja nie była jeszcze zakończona.
Kryje się w tym lekcja dla chrześcijan. Powinniśmy
mieć zawsze czas, aby dyskutować z braćmi na temat

OBMOWA I OSZCZERSTWO
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Jak okrutne są niezliczone metody oszczerstwa! Jak
przeciwne są wszystkiemu, co prawe, nie mówiąc już
o najwyższym ze wszystkich standardów, miłości chrześcijańskiej! Mimo to jakże często lud Boży jest wciągany
w pułapkę przez ducha oszczerstwa. Jak poważne są
krzywdy w ten sposób wyrządzone; jak bardzo nieznośna
zadana niesprawiedliwość; jak straszna odpowiedzialność, jaką się ponosi! Niezawodnie ci, którzy oddają
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swe usta na służbę oszczerstwu, tym samym otwierają
swoje serca dla Przeciwnika. Obmowa jest potępiana
nie tylko w Piśmie Świętym, ale także przez wszystkich
szlachetnych mężczyzn i kobiety, również pogan. Nawet
wtedy, kiedy życie Nehemiasza było zagrożone, jego
świadomość Boskiego kierownictwa oraz lojalności
wobec Boga nie pozwalała mu się bać.
The Watch Tower, 15 listopada 1911, R-4921

JEMU NALEŻY SIĘ CZEŚĆ
Wiem, że jeśli jestem wybrany, by dzielić dziedzictwo z moim Panem,
Panować z Nim w chwale i otrzymać wielką nagrodę,
Jeśli pomimo wszystkich moich słabości zatrzyma On dla mnie koronę,
To wiem, że wybór ten z pewnością przyniesie chwałę Bożemu imieniu.
Gdybym był bardziej godny, a moje potknięcia mniej liczne,
To ludzie, oddając Bogu chwałę, chwaliliby również moje zalety.
Gdybym był bliski przegrania lub nigdy nie zgubił śladu,
To mówiąc o Jego dobroci, dostrzegliby także i moją.
Jednak mój byt ma zbyt wiele braków w myśli, słowie i czynie,
A to znaczy, że Jemu należy się cała chwała, w istocie, On zasługuje na jej pełnię.
Gdy ludzie zobaczą, że taki słaby śmiertelnik został wywyższony do nieśmiertelności,
Jakąż zrodzi to chwałę dla Tego, który upodobał sobie taką nicość!
Wiem, że gdy mój Zbawca powrócił do nieba
I otrzymał koronę chwały, było to dowodem miłości Jego Ojca,
Ale gdy pomyślę o zasłudze Chrystusa i Jego życiu bez grzechu i w łasce,
Nie dziwię się, że Bóg wybrał dla Niego takie miejsce.
Ze mną jest całkiem inaczej, nie mam nic, co by sprawiało,
Żebym był uczczony bardziej niż zwyczajna trzcina.
Naprawdę nie ma powodu, żeby dać mi odrobinę chwały,
Jemu należy się wszelka chwała za radości, które zdobiły moje dni.
Gdybyś znał wszystkie moje upadki, moje najpodlejsze wady,
I widział okazywaną mi ciągle przez Ojca pełną miłości cierpliwość,
Zdumiałbyś się bez miary na myśl, że On może uczynić albo że uczyni
Ze mnie sposobnego sługę dla dobra Jego ludu.
Ponieważ Jemu należy się taka chwała dlatego, że ja jestem taki,
Dlatego, że z takiego słabeusza uczynił mocarza,
To jakaż będzie Jego chwała, gdy mnie jeszcze bardziej wywyższy
I ukoronuje wraz ze swymi wybranymi na szczycie Syjonu?
To, że przez wszystkie te lata zmagań wciąż jestem niedoskonały,
Nie bardzo przemawia na moją korzyść ani nie napawa poczuciem szczęścia.
Jeśli okażę się godny, to tylko dzięki Jego łasce,
A w czci i chwale nie zasługuję na żadną cząstkę ni udział.
Nienawidzę moich win i upadków i walczę z nimi dzień po dniu,
Ale nie mogę uciec od samego siebie i od swoich słabości.
Pomimo to On mnie używa, wciąż okazując mi wiele łaski.
Zastępy niech głoszą chwałę Tego, który znalazł miejsce dla mnie biednego.
BENJAMIN H. BARTON
The Watch Tower, 15 stycznia 1912, R-4959
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Kozioł Pański i kozioł wypuszczalny
Wykazaliśmy już w „Cieniach Przybytku lepszych
ofiar”, że żydowski Dzień Pojednania w Starym Testamencie przedstawia obecny Wiek Ewangelii i przyszłe
błogosławieństwa okresu Tysiąclecia; że teraz jest czas
ofiarowania – od momentu chrztu Jezusa aż do Jego
wtórego przyjścia w chwale, oraz że potem nastanie czas,
kiedy ludzkość pod Nowym Przymierzem będzie mogła
ogólnie ubiegać się o nagrodę pozafiguralnych „lepszych
ofiar”. Zobaczyliśmy także, iż wierny Kapłan (Głowa
i Ciało) będzie wielkim pozaobrazowym Pośrednikiem
pomiędzy Bogiem a ludzkością w ogólności.
Nasi Czytelnicy wiedzą również doskonale, że powołanie obecnego wieku jest skierowane jedynie do
kapłanów, którzy będą naśladować Odkupiciela w samozaparciu się, aż do śmierci. Obietnica naszego Pana
brzmiała: „Ktobykolwiek stracił swoje życie dla mnie,
zyska je” – Mat. 10:39. Św. Paweł powtórzył i wyłożył
te słowa: „Błagam was, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną
Bogu”, bo „gdy z nim cierpimy, z nim też królować
będziemy” – Rzym. 12:1; 2 Tym. 2:12.

APOSTOŁ WSPANIALE UKAZUJE OBRAZ I POZAOBRAZ
Św. Paweł wiąże bezpośrednio cierpienia Kościoła
z cierpieniami Zbawiciela i razem kojarzy je z „lepszymi
ofiarami” Dnia Pojednania. Wskazując na obraz w przeszłości, mówi: „Wynijdźmy do niego za obóz, znosząc
urąganie jego” (Hebr. 13:11-15). Apostoł odnosi się tutaj
do faktu, że tak jak w naszym Panu Jezusie wypełnił
się pozaobraz cielca, tak w nas powinien wypełnić się
pozaobraz kozła Pańskiego jako ofiary Dnia Pojednania.
Podobnie jak cielec był uśmiercany, tak nasz Pan wypełnił tę rolę, kiedy w chwili chrztu poświęcił swoje życie na
śmierć. Podobnie jak ciało cielca (z wyjątkiem tłuszczu
i krwi) było następnie wynoszone poza obóz i palone,
tak nasz Pan cierpiał wstyd, hańbę i wyniszczenie ciała,
aby stać się urzeczywistnieniem pozaobrazu.
Tak samo i my, którzy przyjęliśmy powołanie obecnego Wieku („Zgromadźcie mi świętych moich, którzy
uczynili ze mną przymierze przy ofierze”), powinniśmy
wypełnić pozaobraz kozła Pańskiego. Podobnie jak ciało
kozła przechodziło takie same doświadczenia jak te,
które dotykały cielca, i my również powinniśmy, wzorem Pana, najpierw zawrzeć zupełne przymierze ofiary,
a następnie dokonać spalenia ciała kozła Pańskiego
poprzez znoszenie wstydu, hańby i obelg, aż do śmierci.
Tylko ci, którzy w ten sposób cierpią ze Zbawicielem
dla sprawiedliwości, będą królować razem z Nim jako
Królewskie Kapłaństwo w Wieku Tysiąclecia.

KLASA KOZŁA WYPUSZCZALNEGO NIE POTRAFIŁA
ZNOSIĆ „JEGO URĄGAŃ”
Kozioł wypuszczalny wyobraża klasę ludzi, którzy po
tym jak się poświęcili i zostali przyjęci oraz spłodzeni
z ducha, odmawiają lub zaniedbują konieczność „wyjścia do niego poza obóz, aby znosić urągania jego” aż

na śmierć. Ta klasa nie odrzuca Zbawiciela ani „krwi
przymierza, którą zostali uświęceni”. Tak jak kozioł
wypuszczalny stał przywiązany u wejścia do Przybytku,
tak oni w pozaobrazie pozostają na pozór lojalni wobec
swojego poświęcenia, ale biada tym, jak mówi Apostoł,
„którzy z powodu strachu przed śmiercią całe życie byli
podlegli niewoli”.
Pan ich „wyzwoli”, jednak nie ku chwale, czci i nieśmiertelności, którymi obdarzy klasę pozaobrazowego
kozła Pańskiego. Ich wyzwolenie będzie oznaczało
utrapienia, które sprawdzą ich lojalność poprzez wyprowadzenie ich na „pustynię” smutku, rozczarowania,
odosobnienia. Mogą oni znosić tak samo wiele utrapień,
co klasa kozła Pańskiego, ponieważ idą aż na śmierć.
Różnica polega na tym, że jedna klasa cierpi chętnie,
dobrowolnie, z radością, podczas gdy druga – pod
przymusem okoliczności; bądź też – jeśli ktoś odmawia
takiego cierpienia, zostaje odcięty we wtórej śmierci i nie
dotyczą go doświadczenia żadnego z kozłów.
Niektórzy błędnie myślą, że te dwa kozły reprezentują dwie różne klasy od początku do końca. Tak jednak
nie jest. Kozły przedstawiają jedynie skompletowane
klasy – przy czym ci, którzy grzeszą rozmyślnie (Hebr.
4:8, 10:26-27), nie są w ogóle brani pod uwagę, gdyż
całkowicie zawiedli i podążają ku wtórej śmierci.

KONIEC BIEGU W PEŁNI UJAWNI NASZE POŁOŻENIE
Aż do końca może nie być wiadomo, w jaki sposób
każdy z poświęconych na ofiarę ukończy swój bieg.
„Jesteście powołani jedną nadzieją powołania waszego”
– nadzieją, że będziemy częścią klasy kozła Pańskiego.
Niektórzy być może przez jakiś czas będą się zdawali
spełniać rolę kozła Pańskiego, ale później „ustaną i upadną na duchu”, najwyraźniej przechodząc doświadczenia
typowe dla kozła wypuszczalnego; może się zdarzyć,
że ostatecznie pozwolą, aby duma lub jakaś inna forma
samolubstwa zgasiła ducha świętego, którym zostali
zapieczętowani, i zostaną całkowicie odsunięci od łaski
Bożej i potraktowani jako Jego wrogowie – ginąc we
wtórej śmierci.
Z drugiej strony, wielu jest tak nieskorych do rozwoju,
do ożywienia przez Pańskiego ducha ku poświęcaniu się
dla Prawdy lub sprawiedliwości, że przez wiele lat może
się wydawać, iż należą do klasy kozła wypuszczalnego.
Jednak później niektórzy z nich dostrzegają wyraźniej
światło Prawdy i poprzez wspaniałe dowody osobistego
poświęcenia jasno pokazują, że kończą bieg jako członkowie klasy kozła Pańskiego.
Nic nie jest zdeterminowane, z góry ustalone w odniesieniu do kogokolwiek z nas, dopóki nie przejdziemy
przez wszystkie nasze próby. Św. Paweł, po tym jak
wiele poświęcił, po tym jak doświadczył wielu cierpień
Chrystusowych jako członek klasy kozła Pańskiego
na próbie i został wybrany przez Pana jako szczególne narzędzie mówcze, napisał: „Ale karzę ciało moje
i w niewolę podbijam [podporządkowując je nowej woli
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i poświęceniu na ofiarę], abym snać inszym każąc, sam
nie był odrzucony” – 1 Kor. 9:27.
Braterstwo, doświadczenia kozła Pańskiego są obrazem tego, co Pan chciałby, aby wypełniło się w nas,
jeśli pragniemy uzyskać koronę chwały, czci i nieśmiertelności, przyobiecaną wiernym – klasie Oblubienicy.
Jednak będzie też istniała gorsza klasa „panien”, które
niemądrze powstrzymywały się od poświęcenia tej
odrobiny, jaką było wszystko, co posiadały, i które
w konsekwencji nie zasłużą na to, by stać się częścią
Oblubienicy Barankowej. Ale kiedy okażą w końcu
swoją lojalność, podążą za Oblubienicą pośród chwały
jako jej godne służebnice (Psalm 45:15). Takich ludzi
przedstawia kozioł wypuszczalny.
Jeśli ktokolwiek z Czytelników zdaje sobie sprawę
z tego, że nie cierpi gorliwie i dobrowolnie ze swoim
Zbawicielem, oddając czas i siły, reputację i życie w Jego
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służbie, musi uświadomić sobie niebezpieczeństwo, że
może zostać zaliczony w poczet klasy kozła wypuszczalnego – lub gorzej. Ktoś taki powinien szybko się obudzić
i w modlitwie błagać Mistrza o łaskę i wiarę, by móc
iść Jego śladami w dobrowolnej ofierze. Powinien także
usiłować „uzbroić się tą myślą”, jaką miał Pan, poprzez
uczenie się na nowo, jakie są „bardzo wielkie i kosztowne obietnice” zawarte w Bożym Słowie. Powinien natychmiast „złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który
go usidla (jakąkolwiek słabość, która może być dla niego
szczególną pułapką), i biec wytrwale w wyścigu, który
jest przed nim wystawiony” w Ewangelii – na wąskiej
drodze. Powinien wreszcie popatrzeć na Jezusa, sprawcę
naszej wiary, który ma być także jej dokończycielem.
Powinien uważać, by nie osłabnąć i nie upaść na duchu
(Hebr. 12:1-3).
The Watch Tower, 15 listopada 1911, R-4920

Żenić się, czy nie?
Zostaliśmy poproszeni o opublikowanie poniższego
listu dotyczącego małżeństwa, w nadziei, że może on być
pomocny dla tych, którzy rozważają ten temat.

„DROGA SIOSTRO! Ponieważ Twoje zachowanie
w stosunku do mnie nie jest takie jak wcześniej, lecz
mijasz mnie i wydajesz się celowo unikać kontaktu ze
mną, zacząłem myśleć, że możesz mieć jakieś nieprzychylne uczucia wobec mnie ze względu na decyzję, jaką
podjąłem, albo z powodu czegoś, co być może powiedziałem. Jeśli wyrządziłem Ci jakąkolwiek krzywdę,
proszę Cię o wybaczenie.
Mogę współczuć razem z Tobą, ponieważ ja także
toczę walkę z upadłym ciałem, dlatego powiem Ci, co
sądzę i jak się zapatruję na kwestię małżeństwa w tych
ostatnich chwilach czasu Żniwa, a także jak, dzięki łasce
Pana, znajduję siłę.
Ta sprawa powinna być przez nas rozpatrywana tylko
z punktu widzenia nowego umysłu i tak właśnie czyniąc,
dochodzę do wniosku, że jest to największa pomoc
w powstrzymywaniu ciała, aby nie narzucało mi swojej
woli według cielesnych wzorców.
Najwięcej uwagi w naszych umysłach powinniśmy też
poświęcać nieustannej duchowej trosce o siebie samych
i o innych; pytam więc samego siebie: Jak mogę pomóc
siostrze duchowo poprzez związek ciała? W jaki sposób
pomoże to tej siostrze lub mnie samemu kierować nasze
uczucia ku rzeczom, które są w górze? Czy tym, czego
pragnę, jest społeczność z tą siostrą? Jeśli tak, to czy nie
mógłbym tego mieć bez małżeństwa? Jeśli nie zawsze
osobiście, to czy nie mógłbym tego osiągnąć za pomocą
korespondencji i w ten sposób pomóc i zachęcić siostrę
duchowo, a tym samym rozwijać charakter?
Naszym zadaniem jest krzyżować skłonności upadłego ciała, które są samolubnymi pragnieniami; mamy
podbijać ciało i nie poddawać mu się, ponieważ teraz
kroczymy w nowości żywota i znamy braci nie według
ciała, ale według ducha – „Nie masz mężczyzny ani

kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie
Chrystusie”. Niech nasza miłość będzie czystą, świętą,
braterską miłością.
Uważam, że wielką pomocą jest „Ślub Panu”, zwłaszcza fragment: „Wola Twoja niech się wypełni w śmiertelnym ciele moim”. Jaka jest wola Pana? W jakim celu
zostało dane zróżnicowanie płci? Myślę, że po to, aby
napełnić ziemię, aby ją zaludnić, a kiedy cel ten będzie
osiągnięty, podział na płeć zniknie.
Zdaję sobie sprawę, że wśród aniołów nie ma zróżnicowania płci i że taki będzie również przyszły stan ludzkości, pytam więc samego siebie, czy w tym momencie
– pod koniec naszej pielgrzymki – powinienem ulec, czy
też będę bardziej podobał się Panu, gdy rozwinę w sobie
teraz charakter w zgodzie z naszym przyszłym stanem,
nie tylko kierując swoje uczucia ku rzeczom w górze
i kształtując nowy umysł, ale także przezwyciężając
pragnienia mojego ciała.
Chociaż te ziemskie ciała mają nam służyć, dopóki
jesteśmy po tej stronie zasłony, nie powinny one być
przez nas używane jako narzędzia służące grzechowi
i upadłym skłonnościom.
Apostoł powiedział, że nie popełniamy grzechu
zawierając małżeństwo, jednak wówczas musimy to
pogodzić z obowiązkiem wykonywania woli Ojca
oraz właściwym spełnianiem swoich funkcji, lub zachować wstrzemięźliwość, ale to – jak stwierdzają ci,
którzy przeszli przez to doświadczenie – jest niemożliwe
ze względu na upadłe i zdegradowane ciało.
Najlepszym wyjściem jest prosić o siłę i łaskę i zastosować się do rady, jaką dał nam św. Paweł: „Każdy w tym
powołaniu, w którym powołany jest, niech zostaje”. Czyniąc tak, z pewnością otrzymamy błogosławieństwo, być
może większe niż się spodziewamy. To może zaskarbić
nam koronę, podczas gdy nieprzestrzeganie tej zasady
może przeszkodzić nam w jej zdobyciu i w ten sposób
staniemy się członkami Wielkiego Grona.
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Samotna osoba, kiedy się poświęca, zgadza się oddawać dla Pana więcej czasu, niż może to zrobić osoba,
która posiada współmałżonka. Uświadomiwszy to sobie,
czy byłoby rzeczą właściwą dla mnie, gdybym zabrał
z powrotem trochę tego czasu, jaki poświęciłem dla
Pana, i dał go komuś innemu? Czy gdybym tak zrobił,
podobałbym się w tym Panu?
Czy znany jest mi jakiś przykład, kiedy brat lub siostra
odnieśli duchową korzyść ze związku? Zapewne wiem
o kilku takich przypadkach, ale – jak powiedział św.
Paweł – „kto nie ma żony, stara się o rzeczy Pańskie,
jakoby się podobał Panu; ale kto się ożenił, stara się
o rzeczy tego świata, jakoby się podobał żonie”.
Ta myśl sama w sobie może nasuwać mi wniosek: Być
może potrzebuję takich właśnie doświadczeń, właśnie
takich zmagań z ciałem, aby się udoskonalić. Na to
odpowiadam: Jeśli tak, pozostawię w rękach Pana to,
czy mi je da, i nie będę próbował Mu w tym pomóc,
sam na siebie nakładając prześladowania. On bowiem
najlepiej wie, czego mi trzeba. Będę się więc starał, aby
Mu się podobać, pamiętając, że „posłuszeństwo lepsze
jest niż ofiara”.
Mamy polecenie, aby prostować ścieżki dla swoich
nóg, a podobnie jak cielesny człowiek może biec tym
szybciej, im mniejszy ciężar dźwiga, tak i człowiek
duchowy. Dlaczego miałbym na swoją własną ścieżkę
rzucać dodatkowe kamienie i przeszkody i w ten sposób
sam sobie utrudniać bieg?
Spoglądając na to z mojego osobistego punktu widzenia, pytam samego siebie: Czy ten związek mógłby
pociągnąć dwie osoby do pracy Pańskiej? Czy też odciągnąłby od niej obydwoje, w tym sensie, że uniemożliwiłby siostrze lub mnie, lub obojgu, zaangażowanie się
w pracę Pańską obecnie lub w przyszłości?
Ponieważ jestem obarczony zobowiązaniami wobec
tych, którzy są ode mnie zależni, nie pozwala mi to teraz
podjąć działalności kolportażowej, pytam więc samego
siebie: Czy powinienem dokładać sobie jeszcze więcej
zobowiązań i zniewalać też siostrę, uniemożliwiając jej
aktywną służbę, teraz lub w przyszłości, i sprawiać, że
będzie ona zużywać swój poświęcony czas w służbie
dla mojego ziemskiego ciała? „Drogoście kupieni; nie
bądźcie niewolnikami ludzkimi.”
Gdyby Pan uznał, że należy mi dać wolność decydowania, to patrząc pod tym kątem, powinienem zadać
sobie pytanie, czy mam wystarczająco dużo środków
finansowych dla dwojga albo czy jestem w stanie zarobić
tyle, by starczyło bez pomocy siostry, gdyby z jakiejś
przyczyny nie mogła swoją pracą dokładać się do utrzymania. A gdybym stał się niezdolny do pracy, czy ona
nadal by pracowała? Czy wspólnego dochodu wystarczy
nam, by związać koniec z końcem, czy musielibyśmy
oboje opuścić pracę Pańską, a ja byłbym zmuszony zaangażować się w coś innego, jak miało to miejsce
w przypadku innych osób, a to spowodowałoby utratę
błogosławieństw i przywilejów nie tylko dla mnie, ale
– za co byłbym odpowiedzialny – również dla siostry?
Skąd mam wiedzieć, czy oboje wytrwamy w tych
ostatnich chwilach próby? Znam tylko jeden przykład,
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w którym – kiedy jedna z osób pozostających w związku
została ogarnięta przez błąd, druga pozostała wierna
Panu, a małżeństwo się rozpadło. We wszystkich innych przypadkach, o ile wiem, obydwie osoby upadły.
Dlatego nie uważam za wskazane, aby podejmować
ryzyko i wystawiać na szwank swoje chrześcijańskie
dobro lub dobro siostry. Jeśli istnieje cień możliwości,
że przez to nie uczyniłbym swojego „powołania i wybrania pewnym”, powiem sobie – dzięki Pańskiej łasce
i sile – „Nie rób tego”.
Wiemy, że Szatan jest zawsze gotowy dostarczyć
nam niezliczonych wymówek w tym temacie, a jeśli ich
szukamy, potrafi podać taką (nawet za pośrednictwem
jakiegoś brata lub siostry), którą będziemy w stanie
zaakceptować.
Jeden brat ma na tę kwestię taki pogląd, że poszukując
rady w pewnych sprawach, możemy ją otrzymać od tych,
którzy nie są zdolni udzielać rad „maluczkiemu stadku”,
ponieważ przypuszczalnie są lub staną się członkami
Wielkiego Grona.
Analizując każdą myśl, słowo i czyn, dochodzę do
wniosku, że nie powinno być w nas miejsca na samolubne pragnienia, a jeśli nie dopuszczamy złych myśli
do siebie, nie mogą się one przerodzić w złe czyny.
Czas jest taki krótki! Liczymy już nie lata, ale tygodnie i dni. Na konwencji w Mountain Lake Park
wspomnieliśmy, że zostało już tylko około 150 tygodni,
dopóki ostatni członek „maluczkiego stadka” nie przejdzie za wtórą zasłonę, a część tego czasu już upłynęła.
Modlę się do Pana, aby unieważnił te słowa, gdyby
nie były one w pełni zgodne z nowym umysłem lub
z Jego wolą.
Módl się za mną, droga siostro, abym stał się zwycięzcą, tak, więcej niż zwycięzcą.
Chrześcijańskie pozdrowienia od Twojego brata
i współtowarzysza na wąskiej ścieżce,
…………………….”
Pomimo dobrych argumentów, jakie zostały w tym liście
przedstawione, nie możemy zapominać o drugiej stronie tej
kwestii, którą objaśnia Apostoł. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoją własną decyzję odnośnie tego, czy wstąpić
w związek małżeński, czy nie. Niektórzy wyobrażają sobie
związek właśnie tak, jak to zostało opisane powyżej, ale dla
innych, równie sumiennie podchodzących do tematu, może
on wyglądać zupełnie inaczej. Niech każdy będzie w pełni
utwierdzony w swoim własnym rozumowaniu.
Jesteśmy przekonani, że ci, którzy nie potrafią całkowicie
rozstrzygnąć tej kwestii i zająć zdecydowanego stanowiska, i przez to postanowili się nie wiązać, mogliby równie
dobrze stanąć po drugiej stronie i się ożenić. Nic bardziej
nie szkodzi duchowości niż niezdecydowanie, chwiejność,
letniość. Nie lekceważcie swoich ziemskich uczuć ani uczuć
innych. Rozstrzygajcie problemy od razu i stanowczo, tak
jak będzie według was najlepiej dla chwały Pana – w największej harmonii z Boską wolą. Działajcie zgodnie z tą
decyzją i odsuwajcie od siebie wszystko, co jest przeciwne,
tak abyście mogli oddać Panu to, co macie najlepszego.
Decyzja, stanowczość, pomoże w rozwijaniu charakteru.
Chwiejność podkopuje dobry charakter.
The Watch Tower, 15 stycznia 1912, R-4959
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1912 – Widoki z Wieży – 1912
Kto wie, jakie doświadczenia czekają nas tuż za
progami Nowego Roku! O tak, tak jest lepiej, lepiej,
że przyszłość jest znana tylko naszemu Panu i że wiarą
możemy ufać, iż będzie błogosławił nasze życie oraz
udzielał pewnej miary pokoju, który przewyższa wszelki
rozum i którego świat nie może nam ani dać, ani zabrać.
Lepiej jest też, że próby, trudności, ostre kamienie i ciernie wąskiej drogi, którą kroczymy, są widoczne tylko
dla naszego łaskawego Opiekuna, który obiecał swym
wiernym, że wszystkie rzeczy są tak nadzorowane, aby
wypracowywały dla nich najwyższe dobro.
„W rękach Twoich są czasy moje” [Psalm 31:16]
i pragnę, by tam pozostały.
Radując się jednak z tego, że to Bóg wie, a nie my,
co jest przed nami, możemy z pożytkiem dokonać
retrospekcji minionego roku i rozpocząć nowy z dobrymi postanowieniami. Kupcy mają mądry zwyczaj
podsumowywania zapasów i planowania swych działań
gospodarczych na początku każdego roku. My zaś możemy przenieść go na nasze znacznie ważniejsze sprawy
i działania duchowe.
Patrząc wstecz na przedsięwzięcia 1911 roku, jesteśmy zaskoczeni ich wielkością i zadziwieni, że pozornie
mądrze wydatkowane pieniądze nie przyniosły większych rezultatów pod względem liczby tych, którzy
publicznie wyznają, że oczy ich wyrozumienia zostały
otwarte. Można by oczekiwać, że nasze wspaniałe orędzie łaski Bożej, świecące jak reflektor elektryczny, powinno było wzbudzić znacznie większe zainteresowanie
niż to, które jest dla nas widoczne. Mielibyśmy prawo
przypuszczać, że tak rozsądne i łaskawe posłannictwo
biblijne, które zostało w znacznym stopniu i szeroko
rozpowszechnione w naszych czasach cudownej inteligencji i ciągle rosnącej wolności od przesądów, powinno
było wzbudzić na świecie zainteresowanie w znacznie
większym stopniu, niż to obserwujemy.
Retrospekcja ta przypomina nam ciągle na nowo
jedną i tę samą lekcję, że słyszeć może tylko ten, kto ma
uszy; że liczba ludzi posiadających słyszące uszy musi
być w chwili obecnej stosunkowo mała. Kolejną lekcją
jest to, że nasza praca musi mieć szczególne znaczenie
dla tych, którzy wierzą – dla pracowników. Wspaniałe
możliwości otwierają się dla osób usługujących Prawdzie za cenę samopoświęcenia, stwarzając okazję do
wykazania się gorliwością, lojalnością i miłością do
Boga, braci i Prawdy. Trzecią lekcją jest to, że obecne
bardzo szerokie rozpowszechnienie Prawdy w każdym
zakątku cywilizowanego świata wiąże się z ogólnym
„zaokrąglaniem” w tym znaczeniu, że ani jeden święty
na całym świecie nie zostanie pozbawiony kontaktu
z „teraźniejszą prawdą”, która, jeśli jest on prawdziwym
Izraelitą bez zdrady, musi z pewnością okazać się dla
niego atrakcyjna, a więc przyciągnąć go na ucztę z rzeczy tłustych, którymi niektórzy z nas cieszą się już od
lat. Pamiętajcie słowa Mistrza: „Gdzie jest padlina, tam
zlatują się sępy” – Mat. 24:28 NB.

Rok po roku wzrasta impet i rozpęd pracy, do tego
stopnia, że jak wykazuje raport za 1911 rok, nasze Stowarzyszenie wydaje obecnie prawie 500 dolarów dziennie na ogłaszanie Dobrej Nowiny wielkiej radości. To
prawda, że suma ta jest niewielka w porównaniu z rzeczywistą wartością Prawdy w naszych sercach, a tym
samym z jej wartością dla innych, z którymi chcemy
dzielić się naszym wielkim błogosławieństwem wiedzy
o Bożej łasce. To prawda, że nasz niedobór z zeszłego
roku zgodnie z przewidywaniami został wyrównany
3 stycznia, ale jak wynika z raportu, od tamtej pory nasze
wydatki cały czas przekraczają przychody, powodując
znacznie poważniejszy deficyt niż kiedykolwiek wcześniej. Nie mamy wątpliwości, że deficyt zostanie zrównoważony, ale jego wzrost stanowi dla nas ostrzeżenie,
że musimy ograniczać wydatki – że poruszamy się zbyt
szybko. Już dawno temu nasze Stowarzyszenie podjęło
decyzję, by działać w oparciu o posiadaną gotówkę, by
uniknąć niebezpieczeństwa niewypłacalności.
Kilka miesięcy temu zdaliśmy sobie sprawę, że
będziemy mieli zaległości, i zaczęliśmy wprowadzać
pewne hamulce. Ale rozpęd był tak wielki i możliwości
służby Prawdzie tak liczne, że trudno było ocenić, kiedy,
gdzie i o ile te ograniczenia byłyby najrozsądniejsze
z punktu widzenia sprawy, której służymy. Praca kolporterska jest samowystarczalna, z wyjątkiem wydawnictw
zagranicznych oraz „złych długów”, które zaciągnęli niektórzy drodzy kolporterzy, nie mogąc później, choć nie
z własnej winy, związać końca z końcem. Nie chcemy też
myśleć o ograniczaniu usług pielgrzymich, które wydają
się niezwykle cenne. Wydaje się, że nasze ograniczenia
muszą dotyczyć zaopatrzenia w darmową literaturę.
Zmuszeni też jesteśmy do wycofania się z naszej oferty
pomocy w programie „poszerzania zgromadzeń”, z wyjątkiem zapewnienia darmowej literatury – aż do czasu
zrównoważenia sytuacji finansowej tak, by wydatki nie
przekraczały dochodów. Tymczasem zaś niech naszym
hasłem będzie „wierność”, nie tylko w działaniu, ale
także w oszczędzaniu. Jeśli ktoś ma odłożoną literaturę,
która nie znajduje zastosowania, to niech ją przekaże
dalej. Zaś wszystkie zamówienia na darmową literaturę
niech nie wykraczają poza to, co może być i co zostanie
wykorzystane wiernie i rozważnie. Być może taka jest
właśnie lekcja, której Pan chce nas nauczyć.
The Watch Tower, 15 grudnia 1911, R-4937

ZAPOWIEDŹ PODRÓŻY PASTORA RUSSELLA
DOOKOŁA ŚWIATA

„Będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej
ziemi na świadectwo wszystkim narodom” [Mat. 24:14 NB]
Informacje zawarte w broszurze przeznaczone są przede
wszystkim dla tysiąca czterystu redaktorów czasopism publikujących cotygodniowe kazania Pastora Russella lub artykuły na tematy z „Międzynarodowej Szkoły Niedzielnej”.
[Tłumaczenie tekstu z ilustracji na następnej stronie]
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Podróż dookoła świata
[Przedmowa do specjalnej broszury reklamującej okołoziemską podróż misyjną Pastora Russella,
wydanej również jako specjalny numer „The Watch Tower” z 1 stycznia 1912 roku]
Niniejsze ogłoszenie przeznaczone jest dla redak- [1911 r.], a którego przedmiotem było zorganizowanie
torów oraz wydawców gazet. Mamy też nadzieję, że oraz przyjęcie planów postępowania, przewodniczązachęci ono niektórych z nich do zwiększonego wysiłku cym wybrany został Pastor Russell, a sekretarzem prof.
Robinson. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy
w usłudze na rzecz czytelników. (...)
Około tysiąca pięciuset wydawców publikuje obecnie Pisma Świętego oczekuje, że komitet ten po powrocie
cotygodniowe kazania Pastora Russella dostarczane do złoży pozbawiony wszelkich skrupułów i obaw raport
różnych krajów za pośrednictwem agencji prasowych, odnośnie wszystkich ważnych faktów, które mogłyby
syndykatów prasowych oraz biur wykładowych. W ra- mieć istotny wpływ na jego przyszłą linię postępowamach szczególnego wysiłku na rzecz interesów wy- nia zarówno w odniesieniu do spraw personalnych, jak
dawców korzystających z usług Amerykańskiego Biura i finansowych.
Wyjątkowe kazania Pastora Russella wygłoszone
Wykładowego oraz Stowarzyszenia Prasowego instytucje
te zaprosiły Pastora Russella do odbycia podróży dookoła w trakcie tej podróży będą z pewnością ekscytującymi
świata w nadziei, że pozwoli mu to na podzielenie się artykułami, zawierającymi mnóstwo wartościowych
z milionami jego czytelników przenikliwymi obserwa- informacji, komentowanych z jego niezależnego punktu
cjami przy wykorzystaniu jego wspaniałych umiejętności widzenia. Pozwólcie nam wyrazić nasze przekonanie,
trafnego opisywania zjawisk w zakresie stanu i perspek- że owa okołoziemska podróż okaże się inspiracją dla
Pastora Russella, by spod jego pióra wyszły najbardziej
tyw chrześcijaństwa w krajach pogańskich.
Pastor Russell znajduje się obecnie w zwykłej je- znaczące i najwartościowsze pisma naszych czasów na
siennej podróży wykładowej po Wielkiej Brytanii. temat przeszłych i obecnych chrześcijańskich usiłowań
W Nowym Jorku spodziewany jest 24 listopada. Po na zagranicznym polu misyjnym.
kilku dniach spędzonych w domu rozpocznie on podróż
The Watch Tower, 1 stycznia 1912
dookoła świata, udając się w kierunku
wybrzeża Pacyfiku, gdzie 13 grudnia
podejmie żeglugę z San Francisco do
Honolulu. Na trasie znajdą się zarówno małe miejscowości wewnętrzne,
jak i wiodące miasta krajów Wschodu
i Afryki. Grupa Pastora Russella oczekiwana jest w Londynie w marcu przyszłego [1912] roku, kiedy to przypada
zwykła usługa Pastora Russella w zakresie jego brytyjskich zobowiązań.
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Badaczy Pisma Świętego, zgromadzone na dorocznej konwencji generalnej
w Mountain Lake Park, Maryland,
w dniach 1-11 września 1911 r. wyznaczyło komitet składający się z następujących osób: Gen. Wm. P. Hall,
USA, Robert B. Maxwell, Mansfield,
Ohio, E. W. V. Kuehn, Toledo, prof. F.
H. Robinson, Ontario, J. T. D. Pyles,
Washington, D.C., dr Leslie W. Jones,
Chicago oraz Pastor Russell do sprawy
zbadania zagranicznej działalności
misyjnej – w zakresie aktualnych warunków, stosowanych metod, wykładanych nauk, wydatkowania funduszy
itp. Pierwszych sześciu wymienionych
dżentelmenów uda się w tę podróż
w charakterze świeckich współpracowników. Na pierwszym posiedzeniu
komitetu, które odbyło się w Waldorf-Astoria, New York City, 25 września

