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Nie tykajcie  
pomazańców moich

– 16 maja 1915 – 1 Sam. 26 –

Sprawdzające próby króla Dawida – Jaskinia Adullam – 
Dawid dwukrotnie oszczędził życie króla Saula  

– Lekcje dla nas.

„Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą” – Łuk. 6:27.

W yjęty spod prawa i ścigany przez 
króla Saula, młody Dawid do-

świadczał zmiennego losu. Dość szyb-
ko dołączył do klasy nieszczęśników, 
ludzi sprawiedliwie bądź niesprawie-
dliwie wykluczonych ze społeczeństwa. 
Niektórzy z nich byli bez wątpienia 
przestępcami; inni dłużnikami skaza-
nymi na więzienie, którzy uciekli, by 
zachować wolność itp. W każdym razie 
młody Dawid niebawem stanął na cze-
le oddziału liczącego około czterystu 
mężczyzn, lepiej lub gorzej uzbrojo-
nych, mniej lub bardziej zdesperowa-
nych.

Był to dla niego niezły trening przy-
gotowujący go do pracy w późniejszym 

królestwie. Pozwoliło mu to od środka 
przypatrzeć się warunkom życia niż-
szych warstw społecznych. On sam 
i jego mała armia żyli z plądrowania, 
pobierania opłat w naturze jako podat-
ku od rolników. W zamian za te daniny 
lub podatek Dawid niewątpliwie bronił 
ich od grabieżców, którzy często przy-
bywali nie tylko od Filistynów, ale też 
zza Jordanu, z Moabu. Najwidoczniej 
jak dotąd rząd króla Saula nie zorga-
nizował stosownej policyjnej ochrony. 
Zamiast należycie zarządzać sprawa-
mi swych poddanych, król szalał z za-
zdrości wobec swego sługi Dawida i od 
czasu do czasu wysyłał za nim pościg 

Bóg 
objawiony 
w ciele

„A zaprawdę wielka jest 
tajemnica pobożności, że 

Bóg* objawiony jest w ciele, 
usprawiedliwiony jest w duchu, 

widziany jest od Aniołów”  
– 1 Tym. 3:16 (BG).

Bóg, wielki początek i źródło ży-
cia, upodobał sobie objawić sa-

mego siebie w różnych stworzeniach. 
A wszystkie Jego inteligentne stwo-
rzenia, które uznał za synów, były na 
Jego podobieństwo. Logos, początek 
Boskiego stworzenia, był na Boże podo-
bieństwo. Był nie tylko duchową istotą 
(tak jak i Bóg jest duchem [Jan 4:24]), 
lecz ponadto duchową istotą podobną 
w charakterze do swego Ojca, swego 
Stworzyciela.

Co więcej, gdy Logos stał się czyn-
nym przedstawicielem Ojca w stwarza-
niu rozmaitych porządków – aniołów, 

* Słowo „Bóg” nie występuje w najstar-
szych rękopisach; zob. BT: „Ten, który 
objawił się w ciele, usprawiedliwiony zo-
stał w Duchu, ukazał się aniołom.”
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Czasopismo STRAŻ...

...zamieszcza zasadniczo 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. 
Wznowione zostało w roku 2008 
z zamysłem kontynuowania dzieła 
czasopisma THE WATCH TOWER. 

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa

Kwartalnik poświęcony  
naukom biblijnym  

dla chwały Boga i duchowego 
dobra Jego ludu.

Wydawnictwo „STRAŻ”,  
Skr. poczt. 13,  

78-210 Białogard 2 
e-mail: redakcja@straz.at, 

internet: straz.at

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

W tym numerze... 
...prezentujemy kolejny cykl artykułów 
z serii lekcji Międzynarodowej Szkoły 
Niedzielnej. Tym razem ich głównym 
tematem są końcowe etapy misji apo-
stoła Pawła związane z jego aresztowa-
niem w Jerozolimie, procesem i podró-
żą do Rzymu w charakterze więźnia. 
Artykuł „Bóg objawiony w ciele”, choć 
bazujący na sformułowaniu niepo-
twierdzanym przez najstarsze rękopisy, 
ukazuje ciekawe aspekty ujawniania się 
Boga w dziełach Jego stworzenia. Zasa-
da: „Nie tykajcie pomazańców moich”, 
która nakazała Dawidowi szlachetne 
zachowanie z narażeniem własnego 
życia, do dzisiaj pozostała ważna i ak-
tualna. Ciekawe demograficzne aspekty 
nauki o zmartwychwstaniu prezentuje-
my w cyklu „widoków z wieży”. W „ką-
ciku” historii ruchu badaczy Pisma Św. 
sprzed 100 lat przedrukowujemy kilka 
wycinków z gazet nowojorskich doty-
czących sprawy aresztowania w 1918 r. 
przywódców Towarzystwa „Watch To-
wer” pod zarzutem zdrady w związku 
z głoszeniem pacyfistycznych poglądów 
w czasie wojny. Zachęcamy do czytania.

Polecamy książkę
Wydawnictwo Straż  

Białogard 2018
576 stron, format 15 x 21 cm, oprawa twarda

zamówienia: redakcja@straz.at

ECHA PIELGRZYMA
Carl Hagensick

17 września 1934 – 23 maja 2008
CHagensick.dabhar.org

23 maja 2018 r. minęła dekada od 
dnia, którego Carl Hagensick rozstał 
się na pewien czas ze swymi przyja-
ciółmi. W otoczeniu najbliższych do 
ostatniej minuty obecnego życia cie-
szył się tym, co zawsze było dla niego 
najważniejsze – społeczną miłością, 
po której Chrystus z pewnością roz-
poznawał go jako swojego wiernego 
ucznia. To już dziesięć lat brakuje 
nam jego zdecydowanego głosu 
w ważnych sprawach, mądrej rady, 
interesującej myśli biblijnej i ciepłej 
osobowości inspirującej do dalszego 
poświęcania się Bogu i Jezusowi.

Pragnąc choćby po części zapełnić 
tę wyrwę, oddajemy do rąk polskich 
Czytelników zbiór pism tego niezwy-
kłego człowieka. Choć publikowana 
w tej książce setka artykułów, wy-
kładów i wierszy to zaledwie ułamek 
całej spuścizny, jaką po sobie zosta-
wił w postaci publikacji, nagrań wy-

kładów i wdzięcznych wspomnień, to 
jednak ukazują one w reprezentatyw-
ny sposób, kim był, o czym myślał i do 
czego dążył ów „niestrudzony piel-
grzym”. Odsłaniają one osobowość 
rozwibrowaną pozytywną energią 
biblijnej, Bożej i Chrystusowej myśli. 

Prezentowanym przez niego po-
glądom zawsze towarzyszy głębokie 
przekonanie o ich słuszności.  
Jednocześnie jednak nie zamykają 
one pola do dalszych badań i rozwoju 
rozważanej nauki. 

Z myślą o Czytelnikach znających 
język angielski albo poszukujących 
publikowanych już wcześniej po pol-
sku tekstów Carla Hagensicka  
uruchamiamy stronę internetową:  
CHagensick.dabhar.org, na której 
będzie można znaleźć wszystkie te 
materiały, a także nieopublikowane 
zdjęcia oraz nagrania 145 jego kazań 
w języku angielskim.
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widoki z wieży
Miejsca wystarczy dla wszystkich

Czy ziemia jest w stanie wyżywić 
tak wielką liczbę ludzi? Aktualnie sza-
cuje się, że powierzchnia całej ziemi 
uprawnej wynosi ok. 50 mln km2. Przy 
czym wiele to nieużytki, a ok. 60 proc. 
obecnych upraw stanowią pasze dla 
zwierząt hodowlanych. Coraz częściej 
też uprawia się rośliny na paliwa do sa-
mochodów.

Izrael jest wiodącym krajem pod 
względem technologii nawadniania 
i wykorzystywania powierzchni upraw-
nych. Pomimo niezbyt wielkiego areału 
jest też krajem żywnościowo samowy-
starczalnym. Powierzchnia Izraela to 
22 tys. km2, z czego ziemia uprawna 
stanowi 17 proc. tj. ok. 3,8 tys. km2. 
Areał ten jest wystarczający dla wyży-
wienia blisko 9 mln mieszkańców tego 

kraju. Oznacza to, że jeden km2 upraw-
nej ziemi jest w stanie w tym kraju wy-
żywić 2352 osoby.

Gdyby 50 mln km2 powierzchni 
uprawnych na ziemi zostało w taki spo-
sób wykorzystanych, obszar ten byłby 
w stanie wykarmić blisko 120 mld lu-
dzi. Gdyby jednak ludzie zrezygnowali 
z jedzenia mięsa, to ilość tę można by 
zwiększyć co najmniej o 30 proc., czyli 
do ok. 160 mld. Problemy ekologiczne – 
z odpadami, energią czy zaopatrzeniem 
w wodę, to tylko kwestia technologii, 
z którymi nawet dzisiaj ludzie umieli-
by sobie poradzić, gdyby tylko wszyscy 
zgodnie i niesamolubnie zaangażowali 
się w rozwiązywanie tych problemów.

A więc nie mamy się co martwić. 
Miejsca wystarczy dla wszystkich!

W ielu krytyków biblijnej nauki 
o ziemskim powstaniu umarłych 

podnosi argument, że gdyby wszyscy 
zmarli do tej pory ludzie mieli wstać 
z grobów, to nie wystarczyłoby dla nich 
miejsca na ziemi, nie mówiąc już o ich 
wyżywieniu i zapewnieniu im podsta-
wowych wygód współczesnego życia.

Według szacunków instytutu de-
mograficznego Population Reference  
Bureau, do r. 2015 urodziło się na ziemi 
108,2 mld ludzi. Skoro w 2015 r. żyło 
na świecie około 7,4 mld ludzi, to około 
100,8 mld umarło wcześniej. Stwier-
dzono także, że średnia liczba urodzeń 
na tysiąc osób regularnie się zmniejsza. 
O ile przed naszą erą wynosiła ona 80 
dzieci rocznie na tysiąc osób i do po-
czątku XX w., czyli na przestrzeni 1900 
lat zmniejszyła się o połowę, to kolejne 
zredukowanie tej liczby o połowę wy-
magało już tylko nieco ponad jednego 
wieku. Ocenia się, że w krajach OECD 
[Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju] liczba ludności zaczęłaby się 
już zmniejszać, gdyby nie napływ lud-
ności z innych kultur. Jednak i w obrę-
bie tej nowej populacji w ciągu krótkie-
go czasu liczba urodzeń zmniejsza się 
i zbliża do przeciętnej otoczenia.

Najgęściej zaludnionym większym 
krajem z grupy OECD jest obecnie Ko-
rea Południowa, w której gęstość zalud-
nienia wynosi 515 osób na km2. W Eu-
ropie najgęściej zaludnionymi krajami 
są Anglia – 424 osoby na km2 – oraz 
Holandia z 415 osobami na km2. Są 
kraje o gęstszym zaludnieniu, jak choć-
by Bangladesz (1144 osoby na km2), ale 
one nie radzą sobie z przeludnieniem, 
podczas gdy obywatele Korei Południo-
wej, Anglii czy Holandii żyją na najwyż-
szym światowym poziomie i są w stanie 
zaspokoić swoje wszystkie potrzeby.

Powierzchnia wszystkich lądów na 
ziemi wynosi ok. 150 mln km2. Gdyby 
zmartwychwstanie wszystkich umar-
łych nastąpiło dzisiaj, gęstość zalud-
nienia wynosiłaby 720 osób na km2. 
Biorąc pod uwagę, że obecnie rodzi się 
na świecie około 350 tys. dzieci dzien-
nie i zakładając, że ten poziom urodzeń 
się utrzyma, a nie będzie się zmniejszał, 
jak to miało miejsce do tej pory, to jed-
noczesne zmartwychwstanie wszyst-
kich umarłych za sto lat oznaczałoby 
gęstość zaludnienia ciągle jeszcze niż-
szą niż 800 osób na km2.

„W nadchodzących dekadach 80% 
krajów G20 będzie miało do czynienia 
z bezprecedensowym spadkiem liczby 
ludności, który głęboko zmieni świato-
wą gospodarkę.

W tak zwanym rozwiniętym świecie 
ekonomiści i planiści finansowi powin-
ni być bardziej świadomi nadchodzącej 
katastrofy demograficznej. Gospodarki 
odnoszące sukces są dosłownie na dro-
dze do wyginięcia, podczas gdy te nie-
radzące sobie rosną jak na drożdżach. 
Prognozy demograficzne ONZ są zbyt 
optymistyczne i mają mało wspólne-
go z rzeczywistością. Krańcowo niskie 
współczynniki płodności w państwach 
uprzemysłowionych zadają kłam prze-
sadnie pozytywnym przewidywaniom 
ONZ. Prognozy rządu Korei Południo-
wej pokazują, że w ciągu siedmiu lat 
populacja kraju zacznie się kurczyć, 
a jeśli trend się utrzyma, w odległej 
przyszłości naród zaniknie. Załamanie 
demograficzne przeżywa nie tylko Ko-
rea, ale także Chiny; Japonia już kur-
czy się w niewiarygodnym tempie. Siła 
robocza i baza konsumpcyjna drugiej, 

trzeciej i jedenastej gospodarki świata 
stają się coraz mniejsze, a uznani ana-
litycy nie widzą problemu. Ludność 
w wieku produkcyjnym, która stanowi 
także największą grupę konsumen-
tów, zaczęła się kurczyć już dziesięć lat 
wcześniej.”

newropeans-magazine.org

„Europejczyków będzie stale uby-
wać – do 2050 r. będzie nas o 10 proc. 
mniej. Liczba mieszkańców całego 
świata w tym czasie wzrośnie o 40 proc. 
Oznacza to, że spadnie nasz udział 
w ludności ogółem – z 11,3 do 7,2 proc. 
A to może pociągnąć za sobą polityczną 
i ekonomiczną marginalizację naszego 
kontynentu.

Najwięcej mieszkańców stracą 
kraje wschodnie. W ciągu najbliższych 
40 lat ubędzie 43 proc. Ukraińców, 22 
proc. Rosjan i 8 proc. Polaków. W roz-
winiętych krajach Europy Zachodniej 
straty będą mniejsze, a Wielka Bryta-
nia, Francja i kraje skandynawskie na-
wet nieco zwiększą liczbę ludności.

wyborcza.pl

Rok Populacja Ur./1000
50000 p.n.e 2 osoby -
8000 p.n.e 5 mln 80
1 n.e. 300 mln 80
1200 450 mln 60
1650 500 mln 60

1750 r. n.e 795 mln 50
1850 1265 mln 40
1900 1656 mln 40
1950 2516 mln 31-38
1995 5760 mln 31
2011 6987 mln 23

http://bigthink.com/paul-ratner/how-many-people-have-ever-lived-on-planet-earth
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w sposób przypominający raczej polo-
wanie na zwierzynę w lesie.

Wśród tych, którzy przyłączyli 
się do Dawida, było trzech jego sio-
strzeńców. Potem zajmowali oni ważne 
stanowiska u boku króla Dawida we 
wszystkim, co robił. Jednym z nich był 
Joab, który został dowódcą zastępów, 
czyli generałem. Dwaj pozostali, Abi-
szaj i Asael, bardzo uzdolnieni, zasły-
nęli później w królestwie.

Szlachetność 
charakteru Dawida

Przez jakiś czas za fortecę służy-
ła Dawidowi i jego oddziałom jaskinia 
Adullam. Na korzyść Dawida przema-
wia fakt, że uniknął wciągnięcia swego 
narodu w wojnę domową, co jak naj-
bardziej był w stanie uczynić. Najpraw-
dopodobniej większość ludu od począt-
ku stanęłaby po jego stronie i z łatwo-
ścią odniósłby zwycięstwo nad królem 
Saulem. I jakże szybko mógł sam łudzić 
się myślą, że taka byłaby wola Boża! Pa-
miętał, że Bóg przez proroka Samuela 
pomazał go na króla; ale pamiętał też, 
że to nie od niego zależało zajęcie tej 
pozycji, lecz miał czekać na Boży czas, 
kiedy to Boska moc obali królestwo 
Saula i jemu, jako jego następcy, po-
wierzy królewską władzę.

Jakimż byłoby błogosławieństwem, 
gdyby wszyscy spośród ludu Bożego tak-
że pamiętali, by czekać na Pana! „Prze-
toż oczekiwajcie na mię, mówi Pan, do 
dnia, którego powstanę do łupu” [Sof. 
3:8 BG]. Pańskie czasy i chwile są dla 
nas najlepsze i każda z naszej stro-
ny próba wyprzedzania Pańskiej woli 
z pewnością spowoduje coś niekorzyst-
nego. To dlatego, że Dawid był tak pełen 
wiary w Boga i posiadał ducha posłu-
szeństwa wobec Niego, został nazwany 
mężem według serca Bożego – nie dla-
tego, że był doskonały, nie dlatego, że 
zawsze czynił wolę Pana, lecz dlatego, 
że wola Pana była rzeczywistym pra-
gnieniem jego serca; ilekroć w słabości 
ciała obrał w swym postępowaniu zły 
kierunek, gdy tylko dostrzegł swój błąd, 
żałował i błagał o Boskie przebaczenie, 
zmieniając swe zachowanie.

W swoim komentarzu Joseph Par-
ker stwierdza: „Nie jest bynajmniej na-

ciąganiem odkrywanie w tych wszyst-
kich wydarzeniach ilustracji postawy 
Jezusa Chrystusa w świecie. Był On 
odrzucony i wyszydzany przez ludzi; 
nie miał, gdzie by głowę skłonił; a lu-
dzi, którzy Go bezpośrednio otaczali, 
charakteryzowały dziwne oczekiwania, 
poślednia wartość, społeczna degrada-
cja oraz wszelkiego rodzaju potrzeby; 
z pewnością ci, co gromadzili się wo-
kół Syna Bożego, to nie były szeregi 
ludzi dzielnych i wybitnych, wtedy gdy 
„dzierżawił” On swoją jaskinię Adul-
lam, którą my nazwiemy ziemią”.

Przebywając wraz ze swymi zwo-
lennikami w jaskini Adullam, Da-
wid w przypływie tęsknoty za domem 
wspominał sobie smaczną wodę ze 
swego domu w Betlejem, nadmienia-
jąc, jak bardzo by się ucieszył, mogąc 
się jej tutaj napić. Na to trzej jego wier-
ni towarzysze, w tym jego siostrzeniec, 
podjęli ryzykowną wyprawę w tajem-
nicy przed Dawidem. Było to niebez-
pieczne z dwóch powodów: po pierw-
sze, byli banitami ukrywającymi się 
przed Saulem, a po drugie, Betlejem 
znajdowało się w tym czasie w rękach 
Filistynów; mimo tych trudności, trzej 
odważni mężczyźni dowiedli swej miło-
ści i wierności wobec swego przywód-
cy, zdobywając dla niego bukłak wody 
z ulubionego źródła.

Gdy przyszli i wręczyli ją Dawi-
dowi, ten okazał wspaniałą lojalność 
swego serca. Nie tylko docenił wielkie 
oddanie, jakie udowodnili tamci trzej, 
ryzyko, jakie podjęli, i przyniesioną 
wodę, ale też oświadczył, że cena była 
zbyt wysoka i poświęcili zbyt wiele, by 
on mógł tak łatwo z tego skorzystać. 
Wylał wodę na ziemię jako ofiarę, ofia-
rę dziękczynienia dla Pana za błogosła-
wieństwa, jakimi się cieszyli, i za pocie-
chę oraz wsparcie, jakie miał w swych 
wiernych towarzyszach. W zachowaniu 
tym widać nie tylko wielkość Dawida 
i jego oddanie dla Pana, ale też wiara. 
Wyróżnia go to jako człowieka ponad-
przeciętnego i szlachetnego.

Ćwiczenie do pracy 
Królestwa

W tym czasie Dawid i część jego 
zwolenników przebywali w miejscu 
zwanym Nob, gdzie kapłan Achimelek 
wyświadczył im przysługę. Król Saul, 
dowiedziawszy się o tym przez szpiega, 
wybił wszystkich kapłanów i ich po-
tomków, osiemdziesiąt pięć osób. Spro-
wadziło to do Dawida jednego z synów 
Achimeleka, mającego efod kapłański. 
Jeden z proroków również przyłączył 

się do Dawida. Wszystko to przyczyniło 
się do umocnienia pozycji Dawida, zaś 
Saula upewniło jeszcze mocniej w prze-
świadczeniu, że łaska Boża się od niego 
odwróciła. Mimo to Saul nadal prowa-
dził walkę z Bogiem i Jego planem.

W takich okolicznościach oddziały 
Dawida rozrosły się do liczby sześciuset, 
rozwijając jego doświadczenie i przy-
gotowując go coraz lepiej do przyszłej 
pracy. Jak zauważa biskup Wilberfor-
ce: „Przemożne ćwiczenie tkwi w takim 
dzikim buntowniczym życiu, jeśli cho-
dzi o poznanie ludzi i kierowanie nimi. 
Jednak tylko osobista przewaga mo-
gła podporządkować ten wyjęty spod 
prawa element pod jakikolwiek rodzaj 
dowodzenia; a Dawid, który niechcący 
stał się głową takich zwolenników, do-
wodząc nimi, poznał tajniki zarządza-
nia ludźmi i urobienia ich niezgodnych 
serc w harmonijną całość”.

Tak jak niegdyś, tak i teraz król 
Saul gorączkowo pragnął zgładzenia 
Dawida. Przy jednej z takich okazji 
Dawid i jego grupa zajmowali jaskinię 
wśród ponurych skał po zachodniej 
stronie Morza Martwego, kiedy to król 
Saul, prawdopodobnie ze sporym od-
działem, ścigając Dawida, zaszedł do 
tej samej jaskini, by się odświeżyć i na-
brać sił – na jak długo, nie wiemy. Kitto 
nas informuje, że niektóre z tych jaskiń 
są na tyle duże, że mogą pomieścić na-
wet 1500 osób. Inny pisarz zauważa: 
„Podróżny nam opowiadał, że istotnie, 
w jednej z nich, położonej jakieś 32 km 
od En Gedi, ukryło się kiedyś nie mniej 
niż 30 tys. ludzi. Te pieczary są ciem-
ne jak noc. Widok z nich na zewnątrz 
jest bardzo dobry, lecz w środku już po 
trzech krokach nic nie widać”.

Dawid i jego towarzysze wycofali się 
w głąb jaskini i gdy Saul i jego oddział 
weszli tam na odpoczynek, drużyna Da-
wida żądała zabicia przynajmniej Saula, 
bo tym sposobem mogłyby się wreszcie 
skończyć ich trudne doświadczenia, 
a król dostałby sprawiedliwą zapłatę za 
zło, jakie wyrządził i nadal wyrządzał. 
Jednak Dawid się na to nie zgodził. Za-
miast tego odciął kawałek szaty króla 
Saula, by zademonstrować, że król znaj-
dował się w zasięgu jego ręki, on jednak 
choć mógł zabić Saula, wybrał lojalność 
wobec króla i mu ją okazał.

Potem, gdy już król i jego świta 
odeszli na bezpieczną odległość, Da-
wid i jego towarzysze wyszli z kryjówki, 
protestując przeciwko temu, że król nie 
potrafi docenić lojalności swych pod-
danych i nastaje na ich życie, podczas 
gdy oni oszczędzili jego. Lepsza część 
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natury Saula odezwała się w nim i za-
płakał, mówiąc: „Jesteś sprawiedliwszy 
ode mnie”. Wtedy zaniechał pogoni za 
ukrywającym się Dawidem, obiecując, 
że nigdy już jej nie wznowi. A jednak 
nasza lekcja ukazuje podobne doświad-
czenie niedługo później.

Tym razem Dawid, tylko ze swym 
siostrzeńcem, udał się do obozu Saula 
i zabrał włócznię i królewski kubek na 
wodę, znajdujące sie tuż przy wezgło-
wiu jego posłania. Odszedłszy z tymi 
przedmiotami, już z oddali, stojąc na 
przeciwległym wzgórzu, oddzieleni wą-
wozem, mogli bezpiecznie zawołać do 
Saula i jego zastępu i być słyszani. Da-
wid zwrócił uwagę Saulowi, że żołnierze 
króla nie byli dość czujni, a on, Dawid, 
jest bardziej lojalny wobec spraw kró-
lewskich niż oni. Obiecał oddać włócz-
nię i kubek posłańcowi i zapewnił, że 
nie chce krzywdy, a rzeczy zabrał po to, 
by jeszcze raz udowodnić swą absolutną 
wierność wobec króla, więc błędem jest 
ściganie go jako wroga.

Takie wtargnięcie do obozu króla 
byłoby dzisiaj niemożliwe ze wzglę-
du na współczesne metody ustawia-
nia straży i zabezpieczeń itd., ale nie 
w dawnych czasach ani też w znacznej 
części w krajach wschodnich dzisiaj. 
Pamiętamy, że Gedeon i jego ludzie po-
dobnie zaatakowali obóz. Pamiętamy 
pościg Abrahama za pięcioma królami 
i jak otoczył ich, gdy spali niezabezpie-
czeni. Doświadczony podróżnik znają-
cy Wschód stwierdza: „Arabowie śpią 
twardo, zwłaszcza gdy są zmęczeni. 
Często podczas podróży moi tragarze 
i pomocnicy byli zgodni co do tego, by 
razem czuwać w miejscach uchodzą-
cych za niebezpieczne, ale za każdym 
razem szybko się przekonywałem, że 
już po chwili drzemali; zasypiali tak 
mocno, że mogłem przechodzić obok, 
nie budząc ich, a nawet zdjąć z nich 
przykrycie”.

Korzystna lekcja
Dawid wyjaśnił, że powodem, dla 

którego nie chce zabić swego wroga, 
jest fakt, że Saul jest Bożym pomazań-
cem i zaatakowanie go byłoby atakiem 
na Boskie postanowienia. Na to sumie-
nie Dawidowi nie pozwalało. „Nie doty-
kajcie moich pomazańców i prorokom 
moim nie czyńcie krzywdy!” [1 Kron. 
16:22 BT].

Dobrze by było, gdybyśmy my, 
współcześni, pamiętali o tej zasadzie. 
Nie mamy wszakże uważać za Pańskich 
pomazańców dzisiejszych królów. Oni 
się sami namaścili. Ich królestwa są 

królestwami tego świata. Natomiast 
Izrael był Bożym wyjątkowym króle-
stwem, które zaakceptował On na mocy 
szczególnego przymierza. Z Boskiego 
rozporządzenia król Saul został poma-
zany specjalnym olejem namaszczenia, 
który symbolizował ducha świętego. 
Pomazanie Dawida tym samym ole-
jem nie dawało mu prawa ingerowania 
w Pańskie pomazanie wcześniej do-
konane wobec Saula, lecz dawało mu 
zapewnienie, że będzie następcą na 
tronie, nie przez samowolne usunięcie 
króla, lecz tylko wtedy, gdy Pan przeka-
że mu to stanowisko swoim sposobem 
i w swoim czasie.

Chociaż monety wszystkich kró-
lestw na ziemi przedstawiają ich wład-
ców i rządy jako reprezentantów Kró-
lestwa Mesjasza, my wiemy, że to po-
myłka. Królestwo Mesjasza nie zostało 
jeszcze założone. Wciąż modlimy się: 
„Przyjdź królestwo twoje”.

Pięć uniwersalnych 
imperiów ziemi

Gdy Bóg usunął swoje figuralne 
królestwo z ziemi, poselstwo do ostat-
niego króla, Sedekiasza, brzmiało: 
„W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je. 
Także ono nie pozostanie tak, aż przyj-
dzie ten, który ma do niego prawo; jemu 
je dam” [Ezech. 21:32 NB]. Sugerowało 
to okres bezkrólewia, jeśli chodzi o Bo-
skie panowanie na świecie, od czasów 
Sedekiasza aż do tysiącletniego Kró-
lestwa Mesjasza. W międzyczasie Bóg 
dał poganom możliwość pokazania, 

jaki rodzaj królestwa będą one w stanie 
ustanowić na świecie. Od dni Sedekia-
sza (606 r. p.n.e.) do obecnych czasów 
mieliśmy cztery różne rodzaje rządu, 
a czwarty przekształcił się zwodniczym 
sposobem. Tymi królestwami były: (1) 
Babilonia, (2) Medo-Persja, (3) Grecja 
i (4) Rzym. Obecne rządy w Europie są 
cesarstwem rzymskim w nowym blasku 
czy odsłonie. Ich prawa, metody i am-
bicje są dokładnie te same co rzymskie, 
ale zwodząc i będąc zwodzonymi, okre-
ślają się królestwami chrześcijańskimi, 
a za powszechnym przyzwoleniem cały 
świat przyzwyczaił się mówić o nich 
jako o chrześcijaństwie, czyli Króle-
stwie Chrystusa.

Biblia to obrazuje i w tym symbo-
licznym wyobrażeniu, które przedsta-
wiało wszystkie te rządy, stopy były 
z żelaza, jak i nogi, tylko z domieszką 
gliny, by wyglądały jak stopy z kamie-
nia – kamień jest symbolem królestwa. 
Tak więc te królestwa Europy, które są 
dzisiaj w stanie wojny i nie przejawiają 
w ogóle ducha Chrystusowego – prze-
jawiają natomiast złość, gniew, niena-
wiść i spór, o których apostoł mówi, 
że są to „uczynki ciała i diabła” – to 
są królestwa, które twierdzą, że stano-
wią Królestwo Mesjasza i pokazane są 
w stopach posągu, o kolorze kamien-
nego Królestwa, które wkrótce napełni 
całą ziemię (Dan. 2:31-45).

Królestwo Mesjasza ukazane jest 
jako „kamień, który oderwał się od 
góry bez udziału rąk”, nie ludzką mocą, 
i który w dniach tych królów, przed-
stawionych w palcach stóp posągu, ma 
uderzyć w posąg i skruszyć go na proch; 
zaś sam ma stać się wielką górą, czyli 
Królestwem Pana na całej ziemi. Wie-
rzymy, że to uderzenie jest niedaleko; 
obecna wojna w Europie została za-
mierzona przez Pana, by osłabić naro-
dy i przygotować je na następny etap 
ucisku – wielkie trzęsienie ziemi, które 
symbolizuje rewolucję.

Następnie, zaraz za rewolucją na-
dejdzie wielki symboliczny ogień, któ-
ry ma całkowicie zniszczyć obecny po-
rządek rzeczy. Ogień ten symbolizuje 
anarchię, zburzenie wszelkiej władzy 
i panowania. W ten sposób Bóg pozwa-
la człowiekowi samodzielnie doświad-
czyć, że jego najlepsze osiągnięcia są 
jedynie imitacją i ostatecznie prowadzą 
do katastrofy. Lekcja uczy, że cała ludz-
kość będzie gotowa na Królestwo Me-
sjasza, jakie wówczas zostanie wprowa-
dzone i będzie „Pożądanym od wszyst-
kich narodów” (Agg. 2:8 BG).
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cherubinów, serafinów – wszystkie one 
stworzone zostały według wyobrażenia 
Ojca. Anielscy synowie Boga śpiewa-
li razem i wykrzykiwali z radości, gdy 
ujrzeli różne stworzenia. Gdy nadszedł 
czas uczynienia jeszcze innego rzędu 
stworzeń, takiego, jaki nigdy przedtem 
nie istniał, mianowicie istot ludzkich, 
Bóg przeprowadził przez Logosa dzie-
ło stworzenia człowieka na swój obraz 
i podobieństwo. I Bóg sam oświadczył, 
że był z człowieka zadowolony.

Opis pierwszego człowieka mamy 
w Psalmie 8: „Uczyniłeś go bowiem 
niewiele mniejszym od aniołów, chwa-
łą i czcią go ukoronowałeś. Dałeś mu 
panowanie nad dziełami twoich rąk, 
wszystko poddałeś pod jego stopy: 
Owce i wszelkie bydło, a także zwierzę-
ta polne; ptactwo niebieskie i ryby mor-
skie, i wszystko, co przemierza szlaki 
mórz.” [Psalm 8:6-9 UBG]. Adam był 
mistrzem, albo królem, tego wszystkie-
go. Przedstawiał coś, czego nie repre-
zentowali aniołowie; żadnemu z nich 
bowiem nigdy nie zostało dane pano-
wanie nad czymś. Sam Bóg jest władcą 
wszystkich rzeczy, zaś Adam i Logos 
byli jedynie w pewnym sensie tego sło-
wa postawieni ponad czymś.

Gdy Bóg uczynił człowieka, zrobił 
go podobnym do siebie właśnie pod tym 
względem – że miał panowanie. Gdy 
Bóg stworzył aniołów, zamanifestował 
samego siebie w różnych rzędach istot 
– w cherubach, serafach i aniołach niż-
szej rangi. Gdy doszło do stworzenia 
człowieka, on również został uczyniony 
na wyobrażenie Boże. Bóg objawił się 
w ciele. Lecz nie możemy powiedzieć, że 
Bóg jest obecnie objawiany w ciele. Ory-
ginalne podobieństwo do Boga zostało 
wymazane przez grzech. Panowanie 
grzechu i śmierci w znacznym stopniu 
zatarło ślady Boskiego wyobrażenia. Pi-
smo Święte jasno pokazuje, że utracili-
śmy ów obraz i podobieństwo Stwórcy.

Adam został nazwany synem Bo-
żym dlatego, że był w związku przymie-
rza z Bogiem; gdy jednak stał się grzesz-
nikiem, utracił tę więź. Nikt z Żydów nie 
był synem Boga. Abraham określony 
jest mianem Bożego przyjaciela. Choć 
Bóg pochwalał Abrahama, Izaaka, Ja-
kuba, proroków oraz innych Izraelitów 

i zaznaczył, że należeć będą do nich 
wielkie błogosławieństwa, to jednak nie 
mogli być oni traktowani jak synowie. 
Bóg rzekł mniej więcej tak do Abraha-
ma: Mój przyjacielu, pokażę ci moje 
przymierze. „W nasieniu twoim błogo-
sławione będą wszystkie narody ziemi.”

Bóg ukazany 
w doskonałym 

człowieczeństwie
Wszystko musiało czekać, aż przyj-

dzie to wielkie pozaobrazowe Nasienie 
Abrahama. Mamy opis, w jaki sposób 
miał przyjść Ten, który ma być wyba-
wicielem, pozafiguralnym Nasieniem 
Abrahama. Po wywodzie na temat 
Logosa – jak został uczyniony ciałem 
i zamieszkał pośród ludzi – św. Jan 
oznajmia, że Jezus miał chwałę jedno-
rodzonego u Ojca, pełnego łaski, peł-
nego prawdy. Ten sposób, bardziej niż 
wszystkie inne, Bóg wykorzystał, by ob-
jawić się w ciele.

Gdy niższe stworzenia ujrzały Ada-
ma, zobaczyły najlepsze z możliwych dla 
nich przedstawienie Boga. Nie dało się 
uczynić ciałem niczego, co byłoby bar-
dziej podobne do Boga. A gdy nadszedł 
u Boga czas, by posłał na świat swego 
Syna, wystawił przed Nim wielki przy-
wilej stania się odkupicielem człowieka. 
Zaś gdy Go uczynił ciałem, wszyscy, któ-
rzy Go ujrzeli, zobaczyli chwałę jedno-
rodzonego u Ojca. Ktokolwiek na Niego 
patrzył, widział Ojca w najbardziej ab-
solutnym sensie, w jakim w ogóle było 
dla nich możliwe ujrzenie Go.

Bóg rzekł do Mojżesza: „Nie może 
mnie człowiek oglądać i pozostać przy 
życiu” [2 Mojż. 33:20]. Saul z Tarsu 
widział jedynie przebłysk uwielbionego 
Jezusa, a i tak chwała ta była tak wiel-
ka, że gdyby mógł ujrzeć jej pełnię, nie 
przeżyłby. Jezus był wyrażeniem posta-
ci Ojca. Jezus jest wyrażeniem postaci 
Ojca. A jeśli żaden człowiek nie może 
zobaczyć Boga i żyć, zatem nie może też 
zobaczyć Jezusa i żyć.

Bóg ukazany 
w książętach

Ale Bóg zadbał o to, że kiedy Kró-
lestwo Chrystusa zostanie założone po-
śród ludzi, będą tam ziemscy przedsta-
wiciele, poprzez których Mesjasz będzie 
rządził i podnosił ludzkość w ciągu ty-
siąca lat. Bóg przygotował taką właśnie 
klasę, gotową do tej pracy – to Abraham, 
Izaak, Jakub i inni zacni mężowie Stare-
go Testamentu. Oni mają być uznani za 
godnych natychmiastowej przemiany 
do ludzkiej doskonałości. Nie dostąpią 

przemiany swej natury w zmartwych-
wstaniu, gdyż nie byli spłodzeni z du-
cha. Do Pięćdziesiątnicy nie było nikogo 
spłodzonego z ducha; wyjątek stanowi-
ło spłodzenie naszego Pana w Jordanie. 
„Albowiem Duch Święty nie był jeszcze 
dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwiel-
biony” [Jan 7:39 NB]. Dlatego też owi 
starożytni godni mieli jedynie świade-
ctwo, że podobali się Bogu. Z powodu 
swej wierności Bogu i Jego zasadom 
sprawiedliwości niektórzy z tych daw-
nych mężów „byli kamienowani, pale-
ni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, 
błąkali się w owczych i kozich skórach, 
wyzuci ze wszystkiego, uciskani, ponie-
wierani; ci, których świat nie był godny” 
– Hebr. 11:37-40 (UBG).

Oni, jakkolwiek dostali Boskie 
obietnice, nie otrzymali tych obieca-
nych rzeczy. Na przykład Bóg obiecał 
Abrahamowi: „Całą tę ziemię, którą wi-
dzisz, dam tobie”. Abraham musi mieć 
zmartwychwstanie, aby Słowo Boże 
mogło być prawdziwe. On musi dostać 
ziemię. Nie było jednak zapowiedzi 
chwały, czci i nieśmiertelności dla Ab-
rahama – żadnej sugestii, że stanie się 
uczestnikiem boskiej natury i współ-
dziedzicem z Jezusem (zob. Dzieje Ap. 
7:5; Hebr. 11:17-19).

Ta zmiana natury zaczęła się wraz 
z Jezusem. Chrystus przyniósł ludziom 
wieść nie tylko o życiu i nieśmiertelno-
ści, ale również o tym, że istnieje przy-
wilej osiągnięcia życia z Nim: „(...) wiel-
kiego zbawienia, które wziąwszy począ-
tek opowiadania przez samego Pana 
od tych, którzy go słyszeli, nam jest 
potwierdzone” (Hebr. 2:3 NB). Jednak 
starożytni godni mieli wiarę, by uwie-
rzyć Bogu, ufać Jego obietnicy i czekać 
na spełnienie tej obietnicy. Mogli mieć 
jedynie przeczucie, że Bóg usunie klą-
twę. A Nasienie Abrahama miało być 
wspaniałym kanałem Boskich błogo-
sławieństw – „W tobie i nasieniu twoim 
błogosławione będą wszystkie narody 
ziemi”. I tak, św. Paweł mówi nam, że 
oni nie otrzymali obiecanych im rzeczy, 
„ponieważ Bóg przewidział ze względu 
na nas coś lepszego, mianowicie, aby 
oni nie osiągnęli celu bez nas” (Hebr. 
11:40 NB).

Starożytni święci Starego Testa-
mentu nie mogą otrzymać swoich bło-
gosławieństw, dopóki my nie otrzy-
mamy naszych. Oblubienica musi być 
uwielbiona, zanim ktokolwiek z wier-
nych z przeszłości przyjdzie i dostąpi 
swojego błogosławieństwa. A potem 
zaraz Królestwo zostanie ustanowione 
i Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy inni 
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godni będą pierwszymi dziećmi Chry-
stusa. Zamiast być ojcami, będą dzieć-
mi, a On uczyni ich książętami, rządca-
mi po całej ziemi (Psalm 45:17). Będąc 
wzbudzeni jako doskonali ludzie, sta-
nowić będą doskonałe podobieństwo 
Boga. W każdym z tych starożytnych 
świętych Bóg będzie objawiony w cie-
le. Będą oni w tym czasie książętami 
i rządcami ziemi pod panowaniem Kró-
lestwa Chrystusa.

Jezus potwierdza tę myśl, gdy 
mówi: „Ujrzycie Abrahama, Izaaka 
i Jakuba i wszystkich proroków w Kró-
lestwie Bożym” (Łuk. 13:28 NB). O so-
bie samym powiedział: „Jeszcze tylko 
krótki czas i świat mnie oglądać nie 
będzie” (Jan 14:19 NB). Gdybyśmy nie 
mieli być przemienieni do stanu du-
chowego przez moc zmartwychwsta-
nia, nie widzielibyśmy Go w większym 
stopniu niż inni, którzy będą istnieć na 
ziemskim poziomie. Umarli w Chrystu-
sie powstaną najpierw (1 Tes. 4:16-17), 
a ci, którzy żyją i pozostaną, będą, gdy 
się On objawi, uczynieni takimi jak On 
i „przemienieni w jednej chwili, w oka-
mgnieniu”. A w chwili naszej przemiany 
zobaczymy nie tylko Pana, ale też świę-
tych aniołów, wszystkich na duchowym 
poziomie, którzy teraz są dla nas niewi-
doczni. Oni mogą widzieć ludzkość, ale 
ludzkość nie może widzieć ich.

Bóg był objawiony w ciele; naj-
pierw, w przypadku Adama; po drugie, 
w przypadku Chrystusa; i po trzecie, 
zostanie ukazany w ciele starożytnych 
godnych, którzy zasłużą na lepsze 
zmartwychwstanie niż reszta świata.

Piękno świętości 
naszego Pana

Gdy drwiąc z Jezusa, żołnierze 
włożyli na głowę naszego Pana koronę 
z cierni, wystroili Go w purpurową sza-
tę i powiedli do sali sądowej, Piłat po-
patrzył na Niego z podziwem i zawołał: 
„Oto człowiek!” albo (zob. konkordan-
cja Stronga) „Oto oblicze [fizjonomia] 
człowieka!”. Jestem poganinem, nie 
jednym z waszej rasy. Ale przywiedli-
ście do mnie, bym skazał najwspanial-
szego Żyda na ziemi! Nikt nie może 
posiadać pięknego charakteru bez we-
wnętrznego piękna odbijającego się na 
twarzy. Jeśli człowiek ma okrutny cha-
rakter, nie ukryją tego jego rysy. Jeśli 
ma miłujące usposobienie, ujawni się 
to na jego twarzy. Co zatem powinni-
śmy myśleć o naszym Panu! Jego twarz 
musiała być niezwykle piękna. Nic 
dziwnego, że ludzie tłoczyli się, żeby Go 
zobaczyć – z powodu Jego wykwintne-

go przemawiania oraz Jego cudownego 
wyglądu – na podobieństwo Boga!

Psalmista zapytuje: „Czymże jest 
człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn 
człowieczy, że troszczysz się o niego? 
Uczyniłeś go bowiem niewiele mniej-
szym od aniołów, chwałą i czcią go 
ukoronowałeś” (Psalm 8:4-5 UBG). 
Jednak człowiek popadł w grzech, wy-
obcowanie, ciemność! Szatański wpływ 
powoduje grzech i doprowadził poprzez 
upadek człowieka do odpadnięcia od 
wyobrażenia swego Stwórcy. Wielkim 
zamiarem Boga jest odwrócenie ludz-
kości od grzechu i niedoskonałości. 
Chce On podźwignąć wszystkich, któ-
rzy pragną być sprawiedliwi.

„Widzimy raczej tego [Jezusa], któ-
ry na krótko uczyniony został mniejszym 
od aniołów, Jezusa ukoronowanego 
chwałą i dostojeństwem [doskonałością 
ludzkiej natury] za cierpienia śmierci, 
aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za 
każdego” (Hebr. 2:9 NB). Widzimy, jak 
szeroką podstawę dla Boskiego planu 
stworzyło odkupieńcze dzieło dokonane 
na Kalwarii. Widzimy, że życie Odkupi-
ciela musiało być ceną ludzkiego odku-
pienia. „Skoro bowiem przyszła przez 
człowieka śmierć, przez człowieka też 
przyszło zmartwychwstanie. Albowiem 
jak w Adamie wszyscy umierają, tak też 
w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 
A każdy w swoim porządku: jako pierw-
szy Chrystus [Pomazaniec, Mesjasz], 
potem ci, którzy są Chrystusowi w cza-
sie jego przyjścia [po grec. podczas Jego 
obecności]” (1 Kor. 15:21-23 NB). Jezus 
mówi: „Błogosławiony i święty ten, któ-
ry ma udział w pierwszym zmartwych-
wstaniu” [Obj. 20:6 NB]. Tacy będą 
królami i kapłanami Boga i Chrystusa 
i będą królować z Nim tysiąc lat.

Zatem „Bóg objawiony w ciele” był 
wyraźnie ukazany w Człowieku Chrystu-
sie Jezusie w Jego doskonałości. Jednak 
Bóg był ukazany specjalnie i bardziej 
szczególnie w ciele Jezusa, gdy zjawił 
się u Jana przy Jordanie po osiągnięciu 
trzydziestu lat i gdy tam oddał siebie na 
ofiarę. „Oto przychodzę, aby wypełnić 
wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie 
w zwoju księgi” [Hebr. 10:7 NB]. Tam 
ofiarował się bez skazy, zgodnie z wolą 
Bożą. Zaś Boska akceptacja zaznaczy-
ła się w formie gołębicy, która spoczęła 
na Nim – nie, żeby duch święty był jak 
gołębica, lecz w ten sposób Bóg dał ze-
wnętrzną manifestację, tak by Jan mógł 
się tym posłużyć jako środkiem rozpo-
znawczym i powiedzieć: „Widziałem 
Ducha, zstępującego z nieba jakby go-
łębica; i spoczął na nim” [Jan 1:32 NB].

Od czasu chrztu Jezusa Bóg miesz-
ka w Nim w szczególny sposób. Apostoł 
mówi też o Kościele, że Bóg mieszka 
w nas, a my w Bogu (1 Jana 4:16). Bóg 
zamieszkał w Jezusie i uzdolnił Go do 
opowiadania Boskiego planu. Nasz 
Pan powiedział: „Duch Pański nade 
mną, przeto namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wy-
zwolenie, a ślepym przejrzenie, abym 
uciśnionych wypuścił na wolność, 
abym zwiastował miłościwy rok Pana” 
(Łuk. 4:16-21 NB).

Kuszenie naszego Pana 
na pustyni

Czytamy, że odkąd Jezus otrzymał 
ducha świętego, zostały Mu objawione 
rzeczy niebiańskie. Bo jak stwierdza 
apostoł: „Człowiek zmysłowy nie przyj-
muje tych rzeczy, które są z Ducha Bo-
żego (...) i nie może ich poznać, gdyż 
należy je duchowo rozsądzać” [1 Kor. 
2:14 NB]. Gdy więc Jezus otrzymał 
spłodzenie z ducha świętego, otrzymał 
też zdolność duchowego rozsądzania. 
Zaczął pojmować, że figury Starego Te-
stamentu pasują do Niego. Zobaczył, że 
wąż na pustyni [4 Mojż. 21:8] przedsta-
wiał Jego samego.

Pamiętamy, że gdy ujrzał te rzeczy, 
znajdował się na pustyni. Miał w umy-
śle całe Pismo. Od dziecka miał zwyczaj 
chodzenia do synagogi; a ponieważ po-
siadał doskonały umysł, Pismo Święte 
całkowicie wyryło się w nim. Potrafił 
cytować wersety z pamięci. I gdy Szatan 
przytaczał wersety, Jezus je rozumiał.

Pod koniec czterdziestu dni, gdy 
Jezus był osłabiony postem, Przeciw-
nik mógł w najkorzystniejszy sposób 
Go skusić. Miał On w pamięci myśl 
o całej tej hańbie i upokorzeniu zwią-
zanym z Jego ofiarniczą śmiercią, a to 
już by wystarczyło, by zatrwożyć każ-
de serce! Ów moment, w którym zdał 
sobie sprawę, że miał być policzony 
jako bluźnierca, przeciwny Bogu, był 
najdogodniejszą chwilą dla Szatana. 
A Ojciec dozwolił na to kuszenie, po-
zwolił Przeciwnikowi kusić Go w tym 
szczególnym czasie.

Wtedy Szatan zwrócił się do nasze-
go Pana poprzez myśli: Znam cię bar-
dzo dobrze. Byliśmy długo znajomymi 
w przeszłości i wiem o misji, jakiej się 
podjąłeś. Wiem, że nie zdajesz sobie 
sprawy z mocy, jaka przyszła na ciebie, 
gdy zostałeś ochrzczony. Widziałem, 
jak moc Boża zstąpiła na ciebie. Musisz 
tylko rzec tym kamieniom, aby stały się 
chlebem. Mam świadomość, że możesz 
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dokonać wielkich dzieł i chciałbym się 
do ciebie w tym przyłączyć. Ale naj-
pierw powinieneś coś zjeść.

Jezus znał Szatana – wiedział, że 
Szatan to Lucyfer, który zbuntował się 
przeciwko Boskiemu rządowi i został 
uwięziony na tej planecie. Gdy Szatan 
pokazał się Jezusowi, to możemy mieć 
pewność, że ukazał się jako anioł świa-
tłości i utrzymywał, że jest po stronie 
Boga i że teraz pragnie z Nim współpra-
cować. Jednak Jezus wiedział, że Jego 
moc nie była Mu dana dla zachowania 
Jego życia i że nie może ulec tej pokusie.

Dlatego Szatan wziął Go potem na 
wysoką górę – odbyło się to w sposób 
duchowy w Jego umyśle – i pokazał 
Mu, że on, Szatan, jest „księciem tego 
świata” i wszystkich królestw na nim. 
I rzekł: Widzisz zatem, że mam moc, 
aby ci pomóc. Czy możesz odmówić 
takiego wsparcia? Ja z tobą sympaty-
zuję. Ty zbawisz ludzkość i wyzwolisz 
ich wszystkich ze śmierci. Zamiast two-
jego cierpienia, jak zakłada Boży plan, 

będziemy działać razem i nie będziesz 
musiał cierpieć. Ale najpierw musisz 
mnie uznać. To był sposób, w jaki ja 
zaczynałem. Chciałem pokazać, jaki 
rodzaj królestwa mógłbym założyć. 
Powiedziałem: „Wstąpię na niebiosa, 
swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże 
i zasiądę na górze narad, na najdalszej 
północy. Wstąpię na szczyty obłoków, 
zrównam się z Najwyższym” [Izaj. 
14:13-14 NB]. Będę mieć własne króle-
stwo. Radzę ci, abyś tu przyszedł i dzie-
lił je ze mną. Dam ci wszelką chwałę, 
o jaką poprosisz. Ja mam zamiar być 
księciem tego świata. Czy nie widzisz, 
że wszystko jest w moich rękach?

Jednak Jezus zwyciężył w tych po-
kusach. A zwycięstwo było tak zupełne, 
że Szatan uznał, iż nie warto Go kusić 
znowu! Pomyślał, że skoro nie udało 
mu się poruszyć Jezusa, gdy znajdował 
się na krawędzi śmierci głodowej, to 
nie ma sensu dalej próbować. Tak więc, 
zgodnie z dalszym opisem, nigdy już 
nie podjął kolejnej próby.

Teoria wcielenia 
niebiblijna

Potem, gdy Jezus odszedł, by czy-
nić dobre rzeczy, uzdrawiać chorych 
i głosić ludowi, wszystko pozostawało 
w doskonałej harmonii z wolą Ojca. 
Gdyby Ojciec wcielił się w postać ziem-
skiego ciała, Jego wola nie mogłaby 
być wykonana w doskonalszy sposób. 
Ale Jezus nie był wcielony. Wcielenie 
naszego Pana to jedynie teoria wy-
myślona w „ciemnych wiekach”. On 
bowiem uniżył się, by stać się człowie-
kiem, i „uniżył samego siebie i był po-
słuszny aż do śmierci, i to do śmierci 
krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go 
wywyższył i obdarzył go imieniem, 
które jest ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zginało się wszelkie ko-
lano [na niebie i na ziemi] (...) i aby 
wszelki język wyznawał, że Jezus Chry-
stus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”  
(Filip. 2:8-11 NB).
The Watch Tower, 15 października 1915, R-5785

Prośba Macedończyka
– 2 czerwca 1916 – Dzieje Ap. 16:6-15 –

Druga podróż misyjna św. Pawła – Wyraźny dowód Boskiego nadzoru nad wszystkimi 
sprawami Bożego Kościoła – Skierowanie ewangelii do Europy – Głoszenie w Filippi – 

Lidia z Tiatyry i jej dom uwierzyli.

„Przepraw się do Macedonii i pomóż nam” – Dzieje Ap. 16:9.

Po spotkaniu starszych zorganizowa-
nym w Jerozolimie św. Paweł i Bar-

naba pozostali przez jakiś czas w An-
tiochii. Lecz widząc, że było tam wielu 
pracowników i że spora część pola była 
tylko w małej części zagospodarowana, 
zaplanowali drugą podróż misyjną. Bar-
naba i jego siostrzeniec Jan Marek udali 
się w jedną stronę, a św. Paweł w drugą, 
wraz z Sylasem, którego poznał na nara-
dzie jerozolimskiej i o którym mówiono, 
że jest obywatelem rzymskim, podobnie 
jak św. Paweł. I to ich obu dotyczyć bę-
dzie dzisiejsza lekcja.

Ich trasa wiodła przez Syrię i Cyli-
cję do miast Derbe i Listra. Tam umac-
niali oni wiarę tych, których Pan przyjął 
już wcześniej w wyniku pierwszej po-
dróży misyjnej apostoła oraz wskutek 
oddziaływania Prawdy w międzyczasie. 
W Listrze spotkali młodego Tymote-
usza, syna żydowskiej matki, dobrze 
zaznajomionego ze Słowem dzięki niej 
i dzięki swej babce – jego ojciec był 
Grekiem (2 Tym. 1:3-5).

Zauważamy, że wśród kwestii pre-
zentowanych zborom była decyzja je-
rozolimskiej narady starszych, że pra-
wo żydowskie nie ma być wiążące dla 
pogan, z wyjątkiem kilku rzeczy, jakie 
odnotowaliśmy w ramach naszego 
ostatniego studium. Niektórym wydaje 
się niespójne, że w tym samym czasie, 
kiedy apostoł obwieszczał tę decyzję 
braciom, zarządził obrzezanie Tymote-
usza. Gdy to jednak dobrze zrozumie-
my, uznamy, że postępowanie św. Pa-
wła było jak najbardziej konsekwentne. 
Obrzezanie nie było częścią prawa Moj-
żeszowego, ale zostało wprowadzone 
już za Abrahama, wieki wcześniej, jako 
znamię lub znak dla wszystkich dzieci 
Abrahamowych (1 Mojż. 17:9-14). Rada 
w Jerozolimie nie postanowiła, żeby 
odtąd nie obrzezywali się Żydzi, lecz że 
nie powinno się tego uważać za rzecz 
niezbędną dla chrześcijan.

Chodzi o to, że sam fakt, iż ktoś 
jest dzieckiem Abrahama według cia-
ła, nie jest wystarczający, by uczynić 

z niego nowe stworzenie w Chrystusie, 
stąd też i obrzezanie ciała tego nie do-
kona. Ponieważ nowe stworzenie jest 
przyjmowane przez Boga jako członek 
Ciała Chrystusowego, musi jako nowe 
stworzenie posiadać obrzezane serce, 
aby się stać duchowym Izraelitą, czy 
poprzednio ten ktoś był Żydem, czy po-
ganinem. Obrzezanie serca oznacza od-
cięcie – odłączenie od ciała, jego celów, 
nadziei, pragnień itd.

Widzimy zatem, że nie mogło być 
obiekcji co do obrzezania Tymoteusza 
– duchowo nie pomogłoby mu ono ani 
nie przeszkodziło – jeśli zostało wyko-
nane z jasnym zrozumieniem, że jest 
to tylko obraz, a nie że prawdziwe ob-
rzezanie czyniło z Tymoteusza członka 
Ciała Chrystusowego, czyli Kościoła. 
Matka Tymoteusza była Żydówką, on 
był Żydem, nawet jeśli jego ojciec był 
Grekiem. A skoro fakt ten był ogólnie 
wiadomy Żydom, z którymi wchodzi-
li w kontakt w trakcie swych podróży, 
to ktoś mógłby zapytać, czy Tymoteusz 



57...i zwiastun obecności Chrystusa

jest obrzezany. Gdyby nie był, mogłoby 
powstać podejrzenie, że jest żydowskim 
odstępcą. Zaś obrzezanie gwarantowa-
ło mu istotnie większy wpływ na nich 
i bliższy dostęp do ich serc.

Ewangelia skierowana 
do Europy

Po sukcesach misji aż do momen-
tu, który stanowi początek naszego dzi-
siejszego badania, apostoł wspominał 
podróż przez Azję Mniejszą. Widocznie 
nie wszystko przebiegło pomyślnie, aż 
doszedł on do wniosku, że Pan prze-
szkodził im w ich wysiłkach, dlatego 
w zakłopotaniu zaczął rozglądać się za 
innym polem działania. Ta chwila nie-
pewności była dla Pana okazją, by nim 
pokierować. Apostołowi przyśnił się 
człowiek ubrany po macedońsku, który 
machał do niego, błagając: „Przepraw 
się do Macedonii i pomóż nam”.

Apostoł uznał ten sen za Pańskie 
kierownictwo i natychmiast udał się 
w podróż, która zawiodła go do Europy. 
Mamy tutaj dowód Boskiego nadzoro-
wania wszystkich spraw Jego Kościo-
ła. Nie był On przeciwny skierowaniu 
poselstwa do Azji Mniejszej, bo dotar-
ło tam ono później, prawdopodobnie 
w bardziej sprzyjającym okresie. Teraz 
jednak był czas wysłania ewangelii do 
Europy. Zdecydowanie Pan mógł skie-
rować swe poselstwo na południe przez 
Afrykę i dalej od Europy, ale każdy 
szczegół Boskiego planu ma swój „właś-
ciwy czas”. I teraz z Boskiego rozporzą-
dzenia wieść o Bożej łasce w Chrystusie 
miała pójść do Greków, którzy naów-
czas zajmowali w świecie czołową pozy-
cję w literaturze i sztuce.

Przypuszcza się, że mniej więcej 
w tym czasie Łukasz, lekarz, został 
przydzielony św. Pawłowi do towarzy-
stwa. Pan najwidoczniej zadbał o to, by 
człowiek wykształcony jako pisarz i le-
karz stał się osobistym sekretarzem św. 
Pawła i dzięki temu listy apostoła mogły 
dotrzeć do wielu kościołów tego okresu, 
jak i do ludu Pańskiego aż po dzień dzi-
siejszy. Łukasz napisał nie tylko jedną 
z Ewangelii, ale też Dzieje Apostolskie, 
a także spisał prawie wszystkie listy św. 
Pawła.

Mamy tu inny przykład przywile-
jów, jakie są udziałem różnych człon-
ków Ciała Chrystusa. Łukasz nie mógł 
być apostołem Pawłem ani też wykonać 
jego pracy. Ale mógł być zaszczytnie 
i skutecznie użyty do szerszego roz-
powszechnienia Prawdy. Tak jest też 
z nami. My nie możemy być apostoła-
mi. Nie możemy uczynić niczego wiel-

kiego. Jeśli jednak jesteśmy napełnieni 
duchem Pańskim, to naszym przywile-
jem jest być w jakimś stopniu użytym 
w służeniu Prawdzie. Każda usługa dla 
Pana i dla braci, nawet umycie nóg czy 
dowolna podrzędna posługa, jest za-
szczytnym przywilejem.

Filippi zaszczycone 
ewangelią

Zdaje się, że pierwszym miejscem 
w Europie, w którym zwiastowano „do-
brą nowinę”, było Filippi, jedno z waż-
niejszych miast Macedonii. Pewnego 
sabatniego dnia, jak zwykle, apostoł 
i jego towarzysze szukali tych, którzy 
wielbili Boga i z nadzieją wyczekiwali 
Królestwa, jakie Bóg obiecał. Wiedzie-
li bowiem, że takie osoby będą lepiej 
przygotowane na przyjęcie poselstwa, 
jakie miał przekazać apostoł – że Je-
zus zjawił się jako odkupiciel i założył 
podwaliny tysiącletniego Królestwa, 
składając siebie na ofiarę; oraz że osta-
tecznie błogosławieństwa wynikające 
z Jego ofiary będą dostępne dla każde-
go stworzenia, ale że teraz, zanim Bóg 
zajmie się ogólnie całym światem, Pan 
powołuje duchowy Izrael, „malutkie 
stadko”, aby jego członkowie byli króla-
mi i kapłanami z Jezusem w zarządza-
niu błogosławieństwami Tysiąclecia.

Najwidoczniej nie było synagogi 
w Filippi i sprawa mogła wyglądać nie-
korzystnie dla św. Pawła i towarzyszą-
cych mu osób. Usłyszeli jednak o małym 
religijnym spotkaniu odbywającym się 
w każdy sabat nad brzegiem rzeki, za 
bramą miasta. Było to w zasadzie spot-
kanie modlitewne i miejsce Bożej spo-
łeczności. Ponieważ jego uczestnicy nie 
posiadali pomieszczeń synagogalnych, 
nie mieli prawdopodobnie zwojów Pism 
Świętych, stąd też nie było czytania Za-
konu, lecz jedynie modlitwa i wielbienie.

Wszystko to sprzyjało poselstwu 
ewangelii, jakie miał przedstawić apo-
stoł. Przemówił do tych, którzy się tam 
właśnie spotkali, chwaląc i podkreśla-
jąc ważność stanu ich serc, pełnych czci 
i chwały dla Dawcy wszelkiego dobrego 
daru. Potem przeszedł do obwieszcze-
nia im dobrej nowiny o ofierze Jezusa, 
o Jego śmierci i zmartwychwstaniu 
oraz o drugim przyjściu w mocy i wiel-
kiej chwale. Na pewno im wykazał, że 
teraz zaproszenie skierowane jest do 
tych, którzy mają być współofiarnika-
mi z Jezusem i że ich nagrodą będzie 
współdziedzictwo z ich Panem w Jego 
tysiącletnim Królestwie jako członko-
wie Jego Ciała, Kościoła – Rzym. 8:17; 
2 Tym. 2:11-12; Gal. 3:29.

Bez względu na to, czy wielu, czy 
tylko kilkoro wzięło udział w tym spot-
kaniu, było tam jedno serce, którego 
prawy stan pozwalał na przyjęcie posel-
stwa. Chodzi o kobietę imieniem Lidia, 
sprzedawczynię purpury. Pochodziła 
ona z Tiatyry, z tego właśnie obszaru 
– Azji Mniejszej – dokąd apostoł nie 
mógł się udać, by tam głosić. Praw-
dopodobnie przebywała ona w Filippi 
tymczasowo, zajmując się sprzedażą 
barwników z purpury lub też odzieży 
farbowanej purpurą. Barwniki te były 
w dawnych czasach znacznie droższe 
niż obecnie, a znajomość tajemnicy 
ich wyrobu przynosiła spore korzyści 
finansowe. Stąd też przypuszcza się, że 
finansowo Lidia znajdowała się w cał-
kiem dobrym położeniu. Prawda nie 
tylko otworzyła jej serce i rozjaśniła 
jej oczy zrozumienia, ale ponadto nie-
wiasta ta była od razu gotowa okazać 
posłuszeństwo w pełnym poświęceniu 
i poprzez symbolizujący to poświęcenie 
chrzest z wody – „ona i dom jej”.

Nie zawsze religijni rodzice mają 
religijnie usposobione dzieci. Kilka 
takich przypadków jest wzmiankowa-
nych w Piśmie Świętym. Osobiste do-
świadczenie także nas uczy, że szczerze 
poświęcony Panu rodzic, prowadzony 
przez Jego Słowo, zasadniczo ma dobry 
wpływ na tych, którzy są mu najbliż-
si i znajdują się pod jego opieką. Taki 
wpływ powinien być nadzieją, przed-
miotem modlitw i starania każdego ro-
dzica. Jednak można to osiągnąć tylko 
poprzez dbałość, roztropność w sło-
wach i uczynkach. Podporządkowanie 
się temu wymaga, by każda myśl serca 
została poddana woli Bożej.

Niemniej jednak rodzice, którym 
nie udało się poznać Prawdy i dostrzec 
w niej odpowiedzialności, jaką mają 
aż  do chwili, gdy dzieci wyrosną spod 
rodzicielskiego pouczania, nie mogą 
się bezlitośnie ganić, jeśli ich dzieci nie 
okazują poważania ani im, ani ich reli-
gijnym przekonaniom. Powinni raczej 
pamiętać, że Pan jest całkowicie zazna-
jomiony z sytuacją i będzie ich oceniał 
tylko za to, co uczynili lub czego nie 
uczynili po poznaniu Go i otrzymaniu 
możliwości zrozumienia wskazówek 
jego Słowa odnośnie ich własnego życia, 
jak i wychowywania ich dzieci w ćwicze-
niu i napominaniu Pańskim (Efezj. 6:4).

„I wymogła to na nas”
Fakt, że domownicy Lidii uwierzyli, 

przemawia za tym, że była ona matką 
dorosłych już dzieci; i że były one cał-
kowicie pod jej wpływem, skoro wraz 
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z nią wielbiły prawdziwego Boga, od-
rzucając bożki powszechne w Filippi. 
Jako że nie jest wspomniany jej mąż, 
możemy wnosić, że była wdową. Stąd 
też bez porozumienia z kimkolwiek 
miała prawo zaprosić apostoła i jego 
towarzyszy do swego domu i udzielić 
im gościny. Wygląda na to, że dobrze 
zdawała sobie sprawę, iż posiadając 
pod swym dachem takich gości – sług 
Bożych i braci Chrystusa – to ona i jej 
dom dostępowali większego zaszczytu 
niż sami ugoszczeni. Zwróćcie uwagę, 
jak wyraża się, zapraszając: „Skoroście 
mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie 
do domu mego i zamieszkajcie. I wy-
mogła to na nas”.

Ostatnie stwierdzenie wskazuje, że 
apostoł nie bardzo chciał się komukol-

wiek narzucać i nie używa argumentacji 
typu: „Oczywiście ja i moi towarzysze, 
którzyśmy mówili wam kazanie, po-
winniśmy znaleźć u was schronienie” 
– jakkolwiek była to prawda. Apostoł 
raczej nie czyni wzmianki na ten temat. 
W istocie, gdy Lidia zaproponowała 
gościnę, nie zostało to zaakceptowane 
od razu, lecz z podkreśleniem, że ucz-
niowie Jezusa nie chcieliby być intruza-
mi. Wynika to ze stwierdzenia, że ona 
to na nich wymogła – stopniowo ich 
przekonała i doprowadziła do przyję-
cia jej zaproszenia. Jak przyjemnie jest 
widzieć, gdy dzieci Boże tak mądrze 
postępują w tego typu sprawach! I gdy 
potrafią w ten sposób wywrzeć jedni na 
drugich dobry wpływ!

The Watch Tower, 15 maja 1916, R-5903

Św. Paweł  
w Tesalonice i Berei

– 2 lipca 1916 – Dzieje Ap. 17:1-15 –

Metoda uświadamiania we wczesnym Kościele – Ważność 
badania Biblii bez uprzedzeń – Okup centralnym 

zagadnieniem ewangelii – Nieliczni uwierzyli – Wielu 
rozgoryczonych – Misjonarze oskarżeni o zdradę – 
Oszczerstwo odwieczną bronią zazdrości i pychy  

– Słudzy Boga prześladowani od zawsze.
„Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela”  

– Dzieje Ap. 5:31.

Opuściwszy Filippi, Paweł, Sylas 
i Tymoteusz udali się około 160 

km na południowy zachód do miasta 
Tesaloniki, największego ośrodka han-
dlowego w Macedonii, znanego obecnie 
pod nazwą Saloniki. Po drodze minęli 
dwa miasta, gdzie najwidoczniej nie 
znaleźli serc otwartych i przygotowa-
nych na ich poselstwo. Filippi było jed-
nym z tych miast, w których ewangelia 
mogła cieszyć się powodzeniem, bo 
wcześniej zaznaczyły się tam w jakimś 
stopniu wpływy judaizmu. Wyraźnie 
rozproszeni na tych terenach Żydzi 
mniej lub bardziej zaznajomili swych 
sąsiadów z ideą prawdziwego Boga, 
przestrzeganiem Jego prawa oraz sza-
cunkiem dla Jego objawienia i obieca-
nego Mesjasza.

W Tesalonice misjonarze znaleźli 
żydowską synagogę i zgodnie ze swym 
zwyczajem uczestniczyli w tamtejszym 
nabożeństwie. Przez trzy sabaty roz-
prawiali ze zgromadzonymi o Piśmie 
Świętym. Słowo oddane w wersecie 

drugim „rozprawiał” wskazuje na dia-
log lub dyskusję. Św. Paweł dyskuto-
wał z Żydami o Biblii. Słuszność jego 
postępowania jest oczywista. Żydzi 
byli zaznajomieni z mesjańskimi pro-
roctwami i choć zamieszkiwali pośród 
pogan, mieli mimo to, jak oznajmia 
apostoł, nadzieję, że spełnią się wielkie 
obietnice dane Abrahamowi, potwier-
dzone Izaakowi i Jakubowi, zawarte 
w przymierzu poświadczonym przysię-
gą (Dzieje Ap. 26:7; Hebr. 6:13-19).

Taka forma głoszenia ewangelii 
została w znacznej mierze zarzucona 
wśród chrześcijan. A jest ona wyśmie-
nita. Staramy się ją ożywić wśród przy-
jaciół teraźniejszej prawdy przez szcze-
gólne polecanie im beriańskiego bada-
nia Biblii i takiego właśnie dyskutowa-
nia o Słowie Bożym z wykorzystaniem 
pomocy. Wyniki są wspaniałe. Tym 
sposobem wielu otrzymuje jaśniejsze 
pojęcie o Prawdzie, niż zyskaliby po-
przez zwykłe wykłady. Choć zalecamy 
dowolny rodzaj badania Biblii, szcze-

gólnie polecamy tę formę, jaką Pan po-
błogosławił ponad wszystkimi innymi 
dla oświecenia swego ludu teraz, przy 
końcu Wieku Ewangelii. Jest to metoda 
korzystna dla całego zboru; uzdolniony 
prowadzący nie jest przy jej zastosowa-
niu tak nieodzowny jak w przypadku 
innych metod. W przypadku zdolnych 
prowadzących istnieje czasem niebez-
pieczeństwo, że ich uzdolnienie zmie-
rza w złym kierunku i w złą stronę 
sprowadza też tych, którzy zbytnio mu 
ufają, a są mu powierzeni.

Przy tym rodzaju badania Biblii po-
trzebna jest zarówno książka z tekstem, 
jak i książka pytań. Książkę tekstową 
stanowią „Wykłady Pisma Świętego”. 
W tomach tych nauki biblijne zostały 
ujęte w przystępnej formie. Każdy te-
mat potraktowany jest systematycznie, 
z odniesieniami do różnych części Bi-
blii, w których są stwierdzenia odnoś-
nie danych zagadnień. Dlatego nie dzi-
wi nas, że ci z ludu Bożego, którzy po-
znali wartość tej metody badania Biblii 
i ją stosowali, mają lepsze zrozumienie 
Słowa niż inni.

Istota Pawłowego 
nauczania

Gdy już usłyszeliśmy o tym, że apo-
stoł rozprawiał z Żydami o poselstwie 
ewangelii, dowiadujemy się z naszego 
badania nieco o jego metodzie, a mia-
nowicie – odsłaniał on przed nimi Pis-
mo Święte, wskazując na to, czego do-
tąd nie zauważali odnośnie Mesjasza, 
czyli fakt, że było konieczne, aby Chry-
stus wycierpiał śmierć i powstał z mar-
twych, zanim mógł się stać obiecanym 
królem. Żydzi znali wersety dotyczące 
cierpień Mesjasza, ale je ignorowali 
i uchwycili się jedynie tych, które odno-
siły się do Jego tysiącletniego królowa-
nia w chwale, czci i mocy.

To, czego potrzebowali, to właśnie 
posłania im przez Pana apostoła – ko-
goś, kto im objaśni wersety, odpowie 
na ich pytania i pomoże im znaleźć 
odpowiedzi na ich własne pytania od-
nośnie Pisma Świętego. Św. Paweł 
pokazał im ogniwa łączące dwie linie 
proroctw odnoszących się do Mesjasza. 
Uwypuklił fakt, że poprzez wrodzony, 
zakorzeniony grzech śmierć zapanowa-
ła nad rodzajem ludzkim i że nikt nie 
mógł być uwolniony od tego stanu bez 
odkupiciela. Mesjasz miał naprawdę 
zapanować nad swym królestwem, ale 
najpierw musiało się dokonać odku-
pienie, odwrócenie biegu zmierzają-
cego ku śmierci. Następnie zwrócił on 
uwagę na fakty związane ze śmiercią 
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Jezusa, „sprawiedliwego za niespra-
wiedliwych” [1 Piotra 3:18] i wykazał, 
że zmartwychwstanie naszego Pana 
było dokładnie tym, co ogłaszali pro-
rocy i co było niezbędne dla Niego, 
aby mógł we właściwym czasie wpro-
wadzić przepowiadane błogosławień-
stwo Izraela pod Nowym Przymierzem 
oraz błogosławieństwo świata poprzez 
Izrael (1 Mojż. 2:17, 3:19, 12:3; Ezech. 
18:4,20; Jer. 31:31-34).

Potem apostoł wskazał, że najpierw 
musi zostać zgromadzona klasa wybra-
nych, żeby połączyli się z Mesjaszem 
w Jego królestwie i że muszą oni udo-
wodnić, iż są tego godni, kładąc swoje 
życie w poświęconej służbie. Podsumo-
waniem wywodu apostoła było stwier-
dzenie: „Jezus, którego wam głoszę, 
jest tym Mesjaszem” (BT).

Reakcja słuchaczy
Niektórzy z Żydów uwierzyli w Me-

sjasza i stanęli po stronie św. Pawła 
i Sylasa; najwyraźniej byli jednak 
w mniejszości. Wśród nich znalazło się 
kilku pobożnych Greków i parę zacnych 
kobiet. Nadszedł czas podziału. Pszeni-
ca wśród Żydów w Tesalonice musiała 
zostać oddzielona od klasy plew, jak 
gdzie indziej (Mat. 3:11-12). Byli oni 
gromadzeni do ewangelicznego spi-
chlerza, do duchowej dyspensacji. Byli 
przenoszeni od Mojżesza do Chrystusa, 
z rzeczywistego Izraela do Izraela du-
chowego, powołanego, by stać się kró-
lewskim kapłaństwem, ludem szczegól-
nym w Boskim zamyśle.

Tylko mniejszość spośród Żydów 
mogła przyjąć to poselstwo. Inni pozo-
stali nieprzyjaźni. Dlatego stali się za-
zdrośni o sukces osiągnięty przez tych 
przybyszów, którzy zaledwie od kilku 
tygodni przebywali w mieście i już wy-
warli wielkie wrażenie na poganach, na 
których oni nie potrafili wpłynąć i na-
wrócić ich na judaizm.

Wobec braku prawdziwych do-
wodów czy logicznych argumentów, 
którymi mogliby pokonać misjonarzy, 
Żydzi, którzy nie uwierzyli, uciekli się 
do powszechnej taktyki Szatana, czyli 
wypaczenia, oszczerstwa, rodząc w ten 
sposób uprzedzenie, nienawiść, złe za-
miary itd. Wzniecili nawet w mieście 
rozruch – podburzyli motłoch, który 
napadł na dom Jazona, w którym mi-
sjonarze się zatrzymali. Nie znalazłszy 
tam misjonarzy, tłum zabrał Jazona 
i innych i postawiwszy ich przed radą, 
mówili: „Ci, co uczynili zamęt w ca-
łym świecie, przybyli i tutaj”. Jazon 
ich przyjął, stając się uczestnikiem ich 

złych postępków. Oni są zdrajcami rzą-
du i cesarza; nauczają, że jest inny król 
– Jezus.

Było to niemalże takie samo oskar-
żenie, jakie wniesiono przeciwko na-
szemu Odkupicielowi, gdy przyprowa-
dzono Go przed sąd Piłata. Kryje się tu 
pewna doza prawdy: cesarze nie tylko 
utrzymywali, że są cywilnymi władcami 
świata, ale przyznawali sobie również 
tytuł Pontifex Maximus [najwyższy 
kapłan], czyli przywódcy religijnego. 
Jakkolwiek królestwo, które głosił Je-
zus i apostołowie, było królestwem nie-
biańskim, duchowym, niemniej jednak 
poselstwo zawierało także tę ideę, że 
w odpowiednim czasie ta niebiańska 
władza czy autorytet rozszerzy się na 
sprawy ziemskie i Królestwo Mesjasza 
opanuje cały świat – „pod całym nie-
bem” (Dan. 7:27).

Z łatwością da się zauważyć, że 
taka proklamacja mogłaby zostać od-
czytana jako rebeliancka ze świato-
wego punktu widzenia. Żydzi jednak 
z pewnością nie mają usprawiedliwie-
nia dla używania swego wpływu w tym 
względzie; wiedzieli bowiem dobrze, że 
wszystkie nadzieje i obietnice, jakimi 
cieszył się ich naród, wiodły do takich 
właśnie oczekiwań królestwa. Mimo 
to ich duma i nienawiść zaślepiły ich 
co do niesprawiedliwości w ich po-
stępowaniu, gdy podburzali pogański 
tłum. Nie powinno nas wcale dziwić, 
jeśli w najbliższej przyszłości fałszywi 
chrześcijanie, niebędący w odpowied-
nim stanie serca, by przyjąć poselstwo 
teraźniejszej prawdy – podobnie oskar-
żą nas o zdradę, bo głosimy „Królestwo 
Bożego drogiego Syna”, jakie wkrótce 
ma być ustanowione w mocy i wielkiej 
chwale pośrodku okresu społecznych 
niepokojów i anarchii. Nie zdziwi nas 
też, jeśli ci fałszywi chrześcijanie będą 
tymi, którzy podburzą tłumy i władców 
przeciwko nam.

„Czyniąc zamęt  
w całym świecie”

Żydzi zdawali sobie sprawę, że 
istniał konflikt między judaizmem 
a chrześcijaństwem i że gdziekolwiek 
dojdzie między nimi do konfrontacji, 
nie może z tego wyniknąć nic więcej, 
jak tylko spór, w którym jedna lub dru-
ga strona zostanie obalona. Podobnie 
też niektórzy z tych, co obecnie ślepi 
są na teraźniejszą prawdę, stawiają 
nam podobne zarzuty. A prawdziwości 
twierdzeń nie da się zaprzeczyć. Ewan-
gelia Chrystusa zrodziła nieporozumie-
nia w żydowskim systemie wtedy, tak 

jak ewangelia prawdy powoduje je te-
raz w chrześcijaństwie. Nasz Pan zapo-
wiedział to, mówiąc: „Nie mniemajcie, 
że przyszedłem, przynieść pokój na zie-
mię; nie przyszedłem przynieść pokój, 
ale miecz. (...) Tak to staną się wroga-
mi człowieka domownicy jego” (Mat. 
10:34-36).

Nasze własne doświadczenia, po-
dobnie jak te doznane przez aposto-
łów, potwierdzają tę prawdę Pańskiego 
stwierdzenia. Trwa niepohamowany 
konflikt. Gdyby jednak Żydzi właści-
wie zrozumieli problem, nie musieli-
by się narażać na takie kłopoty. Mogli 
się domyślać, że stosunkowo niewielu 
przyjmie poselstwo ewangelii i że ich 
odejście spośród nich ledwo będzie za-
uważalne.

I tak jest także dziś. Nasi drodzy 
przyjaciele w różnych denominacjach 
obawiają się, że teraźniejsza prawda 
masowo zawładnie ich ludem. Ale mylą 
się. Pochwyci ona tylko wybranych, 
a resztę zostawi. Pszenicy jest stosun-
kowo niewiele w porównaniu z kąko-
lem, a tylko pszenica jest gromadzona. 
Kąkol musi być zostawiony na związa-
nie – w sekciarskich grupach. W żad-
nym wypadku nie może on się znaleźć 
pośród pszenicy gotowej do zbioru. Od-
łączenie pszenicy od kąkolu nie miało, 
i nie mogło, mieć miejsca w przeszłości, 
lecz musi, i będzie odbywać się teraz, 
w żniwie obecnego wieku.

Najwidoczniej owa napaść na Ja-
zona i innych nie była dozwolona przez 
Pana, dopóki nie zakończyła się praca 
obwieszczania i aż ci, którzy mają uszy 
ku słuchaniu, dostaną sposobność 
usłyszenia tego poselstwa. Rządzący 
w Tesalonice kazali związać Jazona 
i innych wierzących, gwarantując, że 
po zapłaceniu grzywny lub pod zastaw 
mienia ci chrześcijańscy misjonarze 
odejdą, nie powodując dalszych za-
mieszek. W rezultacie św. Paweł i Sy-
las zdali sobie sprawę, że ich praca 
w Tesalonice dobiegła końca i by nie 
narażać na niebezpieczeństwo dobra 
sprawy i przyjaciół przez dalsze gło-
szenie, św. Paweł zgodził się, że po-
winni spokojnie i potajemnie opuścić 
miasto.

„Szlachetniejsi 
berianie”

Następnym przystankiem była Be-
rea i tam jak zwykle misjonarze poszli 
najpierw do synagogi. Byli miło zasko-
czeni, że znaleźli tam Żydów bardzo 
szczerze usposobionych. Czytamy: „Ci 
byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, 
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przyjęli naukę z całą gorliwością i co-
dziennie badali Pisma, czy istotnie tak 
jest” (BT). Greckie słowo przełożone 
tutaj jako „szlachetniejsi” zdaje się 
wskazywać na osobę szlachetnie uro-
dzoną, wyższą, zacniejszą klasę niż ci 
z kupieckiego miasta. Szlachetność 
charakteru jest pozytywna, gdziekol-
wiek się ją znajduje i z jakichkolwiek 
powodów; prawdziwa szlachetność 
oznacza rozsądne podejście, wolne od 
uprzedzeń.

Berianie byli rozsądni. Wyznając 
wiarę we wszystko, co było napisane 
w Zakonie i Prorokach, deklarując, że 
wyglądają Mesjasza, serdecznie powi-
tali sługi Boga, którzy starali się zwró-
cić ich uwagę szczególnie na rzeczy 
„przedtem napisane”. Z całą otwarto-
ścią umysłu zaczęli badać Pisma, nie 
tylko w sabat, lecz codziennie, by zoba-
czyć, na ile dowody apostoła znajdowa-
ły poparcie w Zakonie i Prorokach. Jak 
powinniśmy się spodziewać, wielu z tak 
zacnej klasy zaakceptowało dobrą no-
winę. I zaprawdę, byłoby dziwne, gdyby 
osoba o szlachetnym i rozsądnym umy-
śle, zapoznawszy się raz z chwalebną 
wieścią o Bożej miłości i miłosierdziu 
przez Chrystusa – z Jego planem wy-

bierania teraz Kościoła i błogosławie-
nia wkrótce wszystkich narodów ziemi 
poprzez Kościół – nie mogła w to uwie-
rzyć albo przypisywać taką ewangelię 
jakiemuś ludzkiemu źródłu. Zaiste, jej 
wewnętrzne dowody są przekonujące, 
że nie przychodzi ona od człowieka ani 
przez człowieka, lecz od Pana!

Czytamy, że wielu szlachetnych 
berean uwierzyło – Żydzi i Grecy, męż-
czyźni i kobiety. Jest to sugestia dla 
nas wszystkich. Powinniśmy mieć osąd 
i przekonanie co do Słowa Bożego; lecz 
nie powinno to być tak nierozsądne, 
żeby ktoś nam przeszkodził w przyj-
mowaniu dalszej wiedzy z tego samego 
źródła. Mamy „badać duchy”, nauki, 
doktryny. Nie ma to jednak oznaczać, 
że będziemy „miotani każdym wiatrem 
nauki”. Powinniśmy wiedzieć, w kogo 
uwierzyliśmy, a będąc raz przekonani, 
nie powinniśmy się dać łatwo odwrócić 
od dobrze ugruntowanej wiary.

Jeśli zadowala nas to, że zostaliśmy 
zbudowani na mocnym fundamencie 
zapewnionym nam w Boskim Objawie-
niu, powinniśmy oczekiwać, że każde 
następne światło docierające do nas 
nie jest przeciwne temu, co uznaliśmy 
za biblijne i zgodne z Boskim charak-

terem. Przeciwnie, powinniśmy ocze-
kiwać, że wszelkie dalsze światło z Bo-
żego Słowa będzie spójne z podstawami 
wiary. Wszystko, co usuwałoby na bok 
albo podważało wartość pierwszych za-
sad doktryny Chrystusa, powinno być 
natychmiast odrzucone.

Prześladowani  
w każdym mieście

Jak misjonarze krzyża Chrystuso-
wego byli czujni i uczciwi, tak i słudzy 
błędu. Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli 
się, że misjonarze są w Berei i odtąd za-
częli wzniecać niesnaski i powodować 
zamieszki między ludźmi. Misjonarze 
doszli do wniosku, że jest to znak, iż 
muszą iść dalej.

Bądźmy czujni, by zważać na Pań-
skie kierownictwo i nie unikając prze-
śladowań w tym zwykłym sensie, bądź-
my mimo to gotowi usunąć się, jeśli 
prześladowania wydają się nieuniknio-
ne i gdyby wyraźnie mogłyby one być 
odczytane jako wskazówka od Pana, że 
ma On dla nas służbę na jakimś innym 
polu działania. Tak prześladowany, św. 
Paweł udał się do Aten, a później podą-
żyli za nim Sylas i Tymoteusz.

The Watch Tower, 15 czerwca 1916, R-5913

Chrześcijanie z Tesaloniki
– 9 lipca 1916 – 1 Tes. 1, 4:13-18 –

List św. Pawła do młodego kościoła w Tesalonice – Moc ewangelii wśród nich –  
Radość w ucisku – Ich nadzieja skoncentrowana wokół drugiego przyjścia  

Chrystusa – Wysoce obrazowy opis drugiej obecności naszego Pana i zmartwychwstania 
Kościoła – „Umarli w Chrystusie” a „ci, którzy śpią w Jezusie”.

„Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa 
przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” – 1 Tes. 4:14 (NB).

Chociaż nasze dzisiejsze badanie do-
tyczy głównie drugiego przyjścia 

naszego Pana, list, którego stanowi ono 
część, podaje opis klasy, jaka będzie 
się cieszyć podczas wtórego przyjścia, 
i nie bez powodu. W liście tym św. Pa-
weł podkreśla niektóre z cech tych, do 
których kieruje słowa: „Wy zaś, bra-
cia, nie jesteście w ciemności, aby was 
dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy 
wszyscy bowiem synami światłości je-
steście i synami dnia” (1 Tes. 5:4-5 NB). 
Spośród tych cech tą zasadniczą jest 
miłość do Boga, miłość do Chrystusa, 
rozciągająca się na wszystkich, którzy 
są z domu wiary, i manifestująca się 

w duchu współczucia dla całego „wzdy-
chającego stworzenia”.

Mimo że kościół w Tesalonice skła-
dał się z tych, którzy pod względem 
długości chrześcijańskiego doświad-
czenia byli „niemowlętami w Chrystu-
sie”, ewidentne jest, że prześladowanie, 
jakie na nich przyszło, spowodowało 
ich szybki wzrost. Minął mniej więcej 
rok, odkąd przyjęli ewangelię, a już 
apostoł poświadcza ich gwałtowny roz-
wój jako dowód ich miłości jednych ku 
drugim – nie tylko wobec małego grona 
w Tesalonice, ale względem wszystkich 
z domu wiary w całej Macedonii. Apo-
stoł oznajmia, że ta miłość jest przeja-

wem faktu, iż zostali „pouczeni przez 
Boga”.

Jednym z pierwszych efektów 
poznania łaski Bożej w Chrystusie 
i pełnego poświęcenia dla Pana jest 
miłość okazywana innym sługom – 
„braciom”. Oby owa żarliwość i gor-
liwość pierwszej miłości, zarówno 
względem Pana, jak i całego domu 
wiary, mogła nie tylko trwać, ale także 
wzrastać u wszystkich! Lecz, niestety, 
wielu z tych, którzy na początku byli 
serdeczni i szczerzy, oziębło – stali 
się podchwytliwi, cyniczni, nadmier-
nie krytyczni, wyniośli i pewni siebie; 
utracili sporo ze swej prostoty, gorli-
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wości i pokory – owej pierwszej wiary 
i pierwszej miłości.

Jest to pierwszy atak wielkiego 
Przeciwnika, żeby ponownie schwytać 
w pułapkę, za sprawą słabości ciała, 
tych, którzy wyzwolili się z jego sideł 
ciemności i ujrzeli nieco chwały Boga 
przyświecającej przez Chrystusa. Je-
śli nie odeprą tych ataków, skutkiem 
będzie nie tylko letniość wobec Pana, 
Jego sprawy i członków Jego Ciała, ale 
w końcu także wzrost owoców ciemno-
ści – zazdrości, nienawiści, złości, kłót-
ni, zamiast owoców ducha Chrystuso-
wego – cichości, łagodności, cierpliwo-
ści, braterskiej uprzejmości i miłości. 
Dlatego apostoł napomina kościół: „My 
zaś napominamy was, bracia, żebyście 
tym bardziej obfitowali” [1 Tes. 4:10 
NB] – w miłości i służeniu jedni dru-
gim, bowiem takie obfitowanie ozna-
cza wzrost we wszelkich łaskach ducha 
świętego.

Chrześcijańskie 
obowiązki i powinności

Religia chrześcijańska jest tak za-
projektowana, by łączyć ze sobą wszyst-
kie stosowne domowe i rodzinne obo-
wiązki, dylematy, próby i przyjemności. 
Tym sposobem większość z ludu Boże-
go może najlepiej przepuszczać świa-
tło, jakie otrzymali oni od Boga. Każdy 
powinien „pilnie się starać, aby być 
spokojnym” – posiadać skromne am-
bicje, a nie nerwowo zabiegać o rozgłos 
i znaczne korzyści; cierpliwie, szczerze 
i wytrwale dobrze czynić, dbając o wa-
runki, w których owoce i łaski ducha 
świętego będą najlepiej się rozwijać.

To prawda, że otrzymane światło 
dokona sporej zmiany w wielu domo-
wych sprawach. Ono ustanawia nowe 
ideały, aby były szanowane i powiela-
ne. Wprowadza nas w nowy związek, 
do nowej rodziny – rodziny Bożej. A to 
sprowadza na nas nowe powinności 
i przywileje; jeśli jesteśmy pełni ducha 
prawdy, posiadając miłość do Boga 
i wszystkich, którzy mają coś z Jego 
podobieństwa, uczyni nas to gorliwymi 
w udzielaniu łaski Bożej, która wnio-
sła takie błogosławieństwo do naszych 
własnych serc.

Nie oznacza to, że Pańską wolą jest, 
aby wszyscy zaznajomieni z Prawdą 
stawali się publicznymi nauczycielami, 
porzucając dom, pracę, zajęcia, obo-
wiązki, odpowiedzialność itd. Pańskie 
powołanie nigdy nie stoi w konflikcie 
z należnymi obowiązkami i powinno-
ściami, jakie ciążyły na nas wcześniej. 
Człowiek, który ma rodzinę na utrzy-

maniu, nie powinien nawet myśleć 
o opuszczeniu takich zobowiązań ani 
uważać się za kogoś, kto jest powołany 
do publicznego głoszenia, gdyby miało 
to oznaczać zlekceważenie obowiązków 
i powinności, jakie już na nim spoczy-
wały. Takie osoby powinny spokojnie 
i wdzięcznie czynić wszystko w służbie 
Bożej, na co pozwoli im odpowiednie 
uwzględnienie potrzeb tych, którzy są 
od nich zależni.

Z drugiej strony ci, którzy mają 
wolną rękę, by poświęcać swój czas 
i energię Pańskiej służbie, oraz ci, któ-
rzy posiadają jakieś talenty, powinni po 
otrzymaniu prawdy pokornie przedło-
żyć Panu wszystko, co mają, a następ-
nie starać się wykorzystywać każdą oka-
zję w Jego służbie we wskazany przez 
Niego sposób. Odtąd tacy poświęceni 
powinni być bardzo uważni, żeby nie 
obciążać się zanadto, co stawałoby na 
przeszkodzie ich użyteczności w takiej 
służbie.

Powinności  
względem osób spoza 

społeczności
Mamy nie tylko obowiązki i usługę 

względem każdego członka Ciała Chry-
stusowego, ale też pewną odpowiedzial-
ność względem tych, którzy są w ciem-
ności, bez Chrystusa. Chrześcijanin 
powinien być płonącym i promiennym 
światłem dla świata. Świat nie spoglą-
da od wewnątrz, jak czyni to dom wia-
ry. Dlatego jest wielka konieczność, by 
chrześcijanin żył przed światem tak, by 
być „żywym listem który znają i czyta-
ją wszyscy ludzie”, przynosząc zaszczyt 
Panu i Jego Słowu.

Życie chrześcijanina powinno być 
postrzegane przez świat nie tylko jako 
sprawiedliwe i uczciwe, ale też szla-
chetne i zacne. Istnieją uczciwi ludzie, 
którzy są niemili. Są ludzie prawdo-
mówni, którzy mówią prawdę w sposób 
wojowniczy i odpychający. Ale w praw-

dziwym chrześcijaninie miłość powinna 
rodzić takie życzliwe usposobienie, by 
uwznioślało ono każdą z cnót. W tym 
celu również chrześcijanin musi dążyć 
do tego, by „niczego nie potrzebować” 
– na ile to możliwe, nie być zależnym 
od dobroczynności, lecz jak apostoł 
stwierdza gdzie indziej, niech „żmudną 
pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby 
miał z czego udzielać potrzebującemu” 
(Efezj. 4:28 NB). Pańska wskazówka dla 
cielesnego Izraela, by udzielać innym 
pożyczek, ale samemu się nie zapoży-
czać, może znaleźć dobre zastosowanie 
do zasad duchowego Izraela. Ta zasa-
da dotyczy kupowania na kredyt, czyli 
praktyki, której lud Pański powinien 
unikać, a która jako reguła jest uznana 
za korzystną ogólnie przez świat.

„Wzorem dla wszystkich 
wierzących”

Dzięki wskazówkom św. Pawła, 
uzupełnianym przez Tymoteusza, mło-
dy tesalonicki kościół w krótkim czasie 
zdobył znaczną wiedzę na temat Bo-
skiego planu – w stopniu większym, 
niż w przeważającej części mogą się 
poszczycić chrześcijańskie ugrupowa-
nia dzisiaj. Na przykład wiedzieli oni 
coś, odnośnie czego wielu dzisiaj nie 
ma świadomości – że chrześcijańska 
nadzieja skupia się wokół drugiego 
przyjścia naszego Pana Jezusa Chry-
stusa i zabrania do Niego Kościoła. 
Wiedzieli też, że ich przyjaciele, którzy 
umarli, „zasnęli” i że ich nadzieją jest, 
iż wszyscy śpiący snem śmierci zo-
staną obudzeni z tego snu przez Pana 
w ciągu Jego drugiego przyjścia. Wo-
bec świadomości, że wszystkie nadzieje 
wiecznego życia zależne są od drugiego 
przyjścia naszego Pana jako wielkiego 
Dawcy żywota, nie było żadnego ryzy-
ka, że wczesny Kościół mógłby kiedy-
kolwiek utracić z oczu tę inspirującą 
nadzieję przed nami wystawioną.

Przez wiele minionych wieków ten 
fakt, że umarli śpią i nie mogą być obu-
dzeni aż do wtórego przyjścia naszego 
Pana, został utracony z oczu, a w re-
zultacie ogólnie osłabła też cała wiara 
w Pańskie drugie przyjście. Doszło do 
tego, że powszechnie chrześcijanie za-
częli wierzyć, iż zmarli nie „zasnęli”, 
lecz są bardziej żywi, niż wtedy gdy żyli 
– że w chwili śmierci zmarli idą do nie-
ba albo do piekła i że stany te są trwałe 
i ostateczne. Wobec tak niebiblijnych 
poglądów, czyż może dziwić, że więk-
szość zdeklarowanych chrześcijan nie 
jest specjalnie zainteresowana takim 
wydarzeniem jak drugie przyjście Pana? 

Istnieją uczciwi ludzie, 
którzy są niemili.  

Są ludzie prawdomówni, 
którzy mówią prawdę 
w sposób wojowniczy 

i odpychający. 
Ale w prawdziwym 

chrześcijaninie miłość 
powinna rodzić takie 
życzliwe usposobienie,  
by uwznioślało ono  

każdą z cnót.
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Stąd też jest ono przez niektórych trak-
towane błaho, zaś wielu w ogóle w nie 
nie wierzy i głosi, że jest to nauka bezu-
żyteczna, nieciekawa i szkodliwa.

Jednak bracia, którzy są wyuczeni 
na Słowie Pana i którzy nie udają się za 
„zręcznie zmyślonymi baśniami”, stwo-
rzonymi przez Arcyzwodziciela, stwier-
dzają, że w Piśmie Świętym jako całości, 
od 1 Mojżeszowej do Objawienia, przy-
świeca wielka nadzieja nadejścia Mesja-
sza w chwale i mocy, by ustanowić Jego 
królestwo sprawiedliwości na ziemi, by 
obudzić i podnieść tych, którzy upadli 
pod ręką śmierci – by dać ozdobę za-
miast popiołu i olejek radości zamiast 
ducha smutku – tym wszystkim, którzy 
zaakceptują Jego błogosławieństwo na 
warunkach Nowego Przymierza (Jer. 
31:31-34; Hebr. 8:8-13; Izaj. 61:1-3).

„Tych, którzy zasnęli 
w Jezusie”

Jak na początku ogłoszono w Ede-
nie, karą dla rodzaju Adamowego nie 
był sen śmierci na kilka dni, lat czy wie-
ków. Przeciwnie, było to całkowite uni-
cestwienie – zagłada (1 Mojż. 2:17, 3:19). 
Bóg jednak zamierzył odkupienie od 
przekleństwa śmierci. W tym celu przy-
szedł na świat Jezus Chrystus i umarł, 
„sprawiedliwy za niesprawiedliwych”, 
aby przyprowadzić ludzkość z powro-
tem do Boga – z powrotem do Boskiej 
łaski, kiedy to dar Boży, życie wieczne, 
będzie możliwe dla chętnych i posłusz-
nych. Odkąd cena okupu została złożona 
na Kalwarii i odkąd w dniu Pięćdziesiąt-
nicy zamanifestowało się jej przyjęcie, 
właściwe jest postrzegać ludzkość już 
nie jako umarłą – całkowicie odciętą od 
życia – lecz jedynie śpiącą i czekającą 
na powrót Odkupiciela jako tego, który 
ich wzbudzi, ożywi i da im życie (Rzym. 
6:23; Jan 5:25,28-29; 1 Kor. 15:12-23).

W tym znaczeniu tego słowa moż-
na mówić o ludzkości, że „zasnęła 
w Jezusie”, Odkupicielu; przez swo-
ją bowiem śmierć Jezus zapewnił dla 
całego potomstwa Adamowego inną 
próbę do życia – zamiast tej utraconej 
przez ojca Adama wskutek nieposłu-
szeństwa. Nasz Pan sam oświadczył, że 
w rezultacie wywyższenia Go na krzyżu 
jako ofiary za grzech pociągnie wszyst-
kich do siebie (Jan 12:32-33, 3:14-16). 
W ten sposób pokazał nam, że świat nie 
ma być uważany za umarłych – unice-
stwionych – lecz jedynie za tych, co za-
snęli, czekając na czas tego pociągnię-
cia, zarządzony przez Ojca i zapewnio-
ny przez „okup za wszystkich” (1 Tym. 
2:5-6). Pociągnięcie to, podobnie jak to 

wykorzystane przy wyborze Kościoła, 
odbędzie się poprzez poznanie prawdy 
i oznacza, że ostatecznie cała ludzkość 
uzyska świadomość łaski Bożej, dzięki 
której, jeśli po doprowadzeniu do tej 
wiedzy zechce tego, będzie mogła otrzy-
mać życie wieczne.

Ponieważ większość rodzaju ludz-
kiego poszła na śmierć, zanim cena 
okupu została zapewniona, wzbudzenie 
ze śmierci będzie po to, by ludzie mogli 
być pociągnięci albo by mogli przyjść 
do poznania prawdy. Zgodne są z tym 
poglądem słowa naszego Pana, że oto 
idzie godzina, gdy wszyscy, co są w gro-
bach, usłyszą Jego głos i wyjdą, a ci, 
którzy usłyszą i okażą posłuszeństwo, 
będą żyć – wiecznie.

Przyszłe życie dla wszystkich zo-
stało zapewnione przez naszego Pana, 
który „dał samego siebie na okup za 

wszystkich”, a fakt, że ich wyrok śmierci 
został zabezpieczony, uprawnia do tego, 
by mówić o nich jako o tych, którzy 
„śpią w Jezusie”, a nie jako o tych, co są 
umarli w Adamie. Fakt, że wielu z nich 
nie wiedziało o ich odkupieniu, stano-
wić będzie nie większą przeszkodę, niż 
stanowiłby fakt, że wielu tychże samych 
nie miało szczegółowej wiedzy na temat 
oryginalnego wyroku za sprawą Adama. 
Znaleźli się oni pod wyrokiem Adamo-
wym, nie mając wyboru ani świadomo-
ści, a później zostali objęci korzyściami 
z odkupienia, również bez wyboru lub 
świadomości (Rzym. 5:18).

„Umarli w Chrystusie”
Sformułowania „tych, którzy zasnęli 

w Jezusie” apostoł nie używa już do świę-
tych, bowiem ewangelia była głoszona 
w Tesalonice od niespełna roku i w cią-
gu tego okresu nie mogło umrzeć zbyt 
wielu świętych. Ponadto, jak wiadomo, 
święci nie są na ogół ze sobą spokrew-

nieni według ciała, stąd też swobodnie 
możemy powiedzieć, że odwołując się 
do ich nadziei, by nie smucili się jak 
inni, apostoł musiał mieć na myśli na-
dzieje dla świętych, ale także dla wszyst-
kich ich przyjaciół, którzy zmarli. Gdyby 
ich nadzieje miały być tylko dla świętych 
i gdyby wierzyli, że wszyscy inni byli 
straceni bez nadziei i na wieki, apostoł 
na próżno apelowałby do nich, żeby się 
nie smucili jak ci, którzy nie mają na-
dziei, bowiem owe złe nadzieje odnośnie 
znacznej większości ich umierających 
i zmarłych przyjaciół i krewnych byłyby 
przyczyną jeszcze większego smutku, 
niż mogli czuć oni, jak i wszyscy inni po-
ganie, nie mając wiedzy w tym względzie 
ani określonych nadziei.

Kwestia ta zaznaczona jest przez 
apostoła w 1 Tes. 4:14. Podkreśla on 
tam, że wiara chrześcijan opiera się na 
fakcie, iż Jezus Chrystus umarł i że zno-
wu powstał. Nasz Pan umarł za grzechy 
świętych z Kościoła, „a nie tylko za 
nasze, lecz i za grzechy całego świata” 
(1 Jana 2:2). Jego zmartwychwstanie 
jest dowodem, że Jego ofiara była przy-
jęta nie tylko na rzecz Jego Kościoła, 
ale również na rzecz wszystkich, za któ-
rych umarł i dlatego stała się gwarancją 
albo poręczeniem, że w swoim słusz-
nym czasie Bóg ustanowi Chrystusa 
i Jego Kościół Królestwem Bożym i że 
po ustanowieniu Królestwo to będzie 
błogosławić wszystkie narody ziemi po-
znaniem prawdy.

Wierząc w to, jesteśmy zobowią-
zani wierzyć, że również cała ludzkość, 
odkupiona kosztowną krwią Chrystusa, 
zgodnie z Jego obietnicą obudzi się ze 
snu śmierci, aby usłyszeć Jego Słowo, 
jako wielkiego Prawodawcy Nowego 
Przymierza oraz by, jeśli będą mu po-
słuszni, otrzymać dar od Boga – życie 
wieczne – przez Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana. Jako że Bóg uznał ofiarę 
Chrystusa i wzbudził Go ze śmierci, 
„tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezu-
sie, przywiedzie [ze snu śmierci] z nim” 
(BG) – dzięki Jego pośrednictwu.

Nie mieszajmy wszakże poglądu, że 
przyszłość całego świata została zmie-
niona ze „śmierci” w „sen” przez cenę 
okupową, jaką Jezus dał za wszystkich, 
z tym istotnie różnym wyrażeniem 
„umarli w Chrystusie”, które stosuje się 
tylko do wybranego Kościoła. Imię Je-
zus, które określa Zbawiciela, ma spe-
cjalne zastosowanie do okupu i restytu-
cji stanowiących dzieło naszego Pana. 
Jednak Jego imię Chrystus to tytuł 
Jego królewskiego urzędu. Powołanie, 
by „ochrzcić się w imię Jezusa Chrystu-

Ponieważ większość 
rodzaju ludzkiego poszła 
na śmierć, zanim cena 

okupu została zapewniona, 
wzbudzenie ze śmierci 

będzie po to, by ludzie 
mogli być pociągnięci 

albo by mogli przyjść do 
poznania prawdy. Wszyscy, 
co są w grobach, usłyszą 
Jego głos i wyjdą, a ci, 
którzy usłyszą i okażą 
posłuszeństwo, będą żyć 

wiecznie.
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sa”, aby tym sposobem stać się „człon-
kami Ciała Chrystusa” – Pomazańca 
– jest ofertą zarezerwowaną dla „po-
wołanych, wybranych i wiernych” Koś-
cioła obecnego Wieku Ewangelii. Ale 
korzyści z odkupienia kryjącego się pod 
imieniem Jezus są „dla wszystkich”, dla 
„każdego człowieka”, dla tych, „którzy-
kolwiek będą chcieli” przyjąć owe łaski 
na warunkach Nowego Przymierza.

„W Jezusie” 
a „w Chrystusie”

Zatem, słowami apostoła napomi-
namy chrześcijan, by w stosunku do 
wszystkich swych zmarłych – w Chry-
stusie i bez Chrystusa, Nowych Stworzeń 
i starych stworzeń, tych oświeconych 
i błogosławionych cudownym światłem 
ewangelii, jak i tych, którzy umarli, bę-
dąc zaślepieni przez „boga tego świata” 
– aby się nie smucili jak ci, co nadziei 
nie mają. My wierzymy, że Jezus umarł 
za wszystkich i że On powstał od umar-
łych i że z tej racji wszyscy zmarli mają 
być traktowani jak śpiący, czekający na 
Jego powrót i wywyższenie Jego wybra-
nego Kościoła do chwały; oraz że potem 
wszyscy, których Bóg policzy jako śpią-
cych w Nim albo ze względu na Niego 
lub też przez Niego i Jego dzieło, będą 
również wywiedzeni ze śmierci.

Niewielu chrześcijan odnotowuje, 
jak często to słowo „spać” jest w Pi-
śmie Świętym używane w odniesieniu 
do stanu śmierci. Zwróćcie uwagę, że 
w 1 Tes. 4:13-15 słowo to jest użyte trzy 
razy w trzech kolejnych wersetach. Za-
uważcie też następujące przypadki: Jan 
11:11-12; Dzieje Ap. 7:60, 13:36; 2 Pio-
tra 3:4; 1 Kor. 15:6,18,20,51; Mat. 9:24, 
13:25; Mar. 5:39; Łuk. 8:52; 1 Tes. 5:10; 
Mat. 27:52; 1 Kor. 11:30.

W tych przykładach, pochodzą-
cych wyłącznie z Nowego Testamen-
tu, słowo spać użyte jest w znaczeniu 
śmierci przy pełnym uwzględnieniu 
okupu, dzięki któremu wszyscy mają 
być odkupieni. A jaki panował zwy-
czaj w czasach starotestamentalnych? 
Spoglądając wstecz, stwierdzamy, że 
w Dan. 12:1-3 jest proroczo powiedzia-
ne o tych, którzy „śpią w prochu ziemi”, 
w odniesieniu do dwóch klas – tych, 
którzy powstaną do życia wiecznego 
i tych, którzy powstaną na hańbę wiecz-
ną i potępienie – ta druga klasa to ci, co 
zostaną wypróbowani w ciągu Millen-
nium. Podobnie też, o królach i proro-
kach – jednych po drugich – mowa jest, 
że „zasnęli z ojcami swoimi”.

Podstawę do takiego wyrażenia 
i wiary w przyszłe życie, na jakie ono 

wskazuje, przedstawia nasz Pan, mó-
wiąc: „A że umarli wzbudzeni będą, to 
i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gore-
jącym” (Łuk. 20:37); „(...) czy nie czy-
taliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg 
rzekł przy krzaku do niego: Jam jest 
Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Ja-
kuba?” (Mar. 12:26). „Nie jest On prze-
to Bogiem umarłych [unicestwionych, 
dla których nie zaplanowano żadnej 
przyszłości], ale [On jest Bogiem] ży-
wych. Dla niego bowiem wszyscy żyją” 
(Łuk. 20:38). To w rezultacie doznania 
Mojżesza Żydzi mówili później o swo-
ich zmarłych jako o „śpiących” i „cze-
kających na poranek”, kiedy zostaną 
„obudzeni”.

Proszę jednak zauważyć, że u Boga 
przyczyna mówienia o ludzkości jako 
teraz mającej nadzieję życia poza gro-
bem tkwi nie w jakiejś zamianie wyro-
ku śmierci – unicestwienia – na głębo-
ki sen przez pewien okres, lecz w Jego 
wcześniej ułożonym planie, by zapew-
nić Zbawiciela, który odkupi, nabędzie 
z powrotem dla Adama i jego rasy „to, 
co zginęło” – przywilej życia wieczne-
go w harmonii z Bogiem (Łuk. 19:10; 
Jan 10:10).

Specjalne poselstwo 
dla Kościoła

Wypowiedziawszy się na temat 
ogólnych nadziei dla całego „wzdy-
chającego stworzenia”, które w całości 
koncentrują się wokół drugiego przyj-
ścia naszego Pana, apostoł przekazuje 
coś więcej – nie jako opinię czy zgady-
wanie, lecz jako specjalne przesłanie 
zmierzające do tego, że śpiący święci 
nie poniosą żadnej straty z tego powo-
du, że zasnęli, lecz wręcz przeciwnie, 
otrzymają pierwszeństwo w stosunku 
do żyjących świętych w tym, że będą 
„przemienieni”, „uwielbieni”, by ujrzeć 
Pana, być z Nim i dzielić z Nim Jego 
chwałę przed tymi z tej samej klasy, 
którzy jeszcze żyją podczas drugiego 
przyjścia. Gdzie indziej mamy poda-
ne w szerszym wymiarze powody, dla 
których wierzymy, że wspomniane tam 
przez apostoła: krzyk, głos i trąba są 
symbolami, tak jak w innych częściach 
Pisma Świętego, na przykład w Obja-
wieniu (zob. „Wykłady Pisma Święte-
go”, tom II, str. 143-150).

Najwidoczniej kościół w Tesalonice 
badał temat drugiego przyjścia nasze-
go Pana i lękano się, czy aby niektórzy 
spośród nich nie zasnęli przed tym wy-
darzeniem, i obawiano co do tego, jak 
wiele stracili oni z błogosławieństw, 
martwiąc się o swych przyjaciół. Dlate-

go też apostoł stwierdza: „Przeto pocie-
szajcie się nawzajem tymi słowy”.

Słowo przetłumaczone w wersecie 
15 jako „przyjście” to parousia. To gre-
ckie słowo nie odpowiada znaczeniowo 
angielskiemu „przyjściu”, lecz oznacza 
obecność – po przybyciu – przekazu-
jąc myśl, że nasz Pan miał być obecny, 
zanim „umarli w Chrystusie” zostaną 
„wzbudzeni”, jakkolwiek ich wzbudze-
nie nastąpi wcześniej niż „przemiana” 
żyjących. Werset ten, podobnie jak wie-
le innych, wskazuje wyraźnie, że obec-
ność Pańska nie będzie manifestacyjna, 
widzialna dla świata w tym czasie. Jak 
rzekł nasz Pan, zanim odszedł: „Jeszcze 
tylko krótki czas i świat mnie oglądać 
nie będzie” (Jan 14:19). Myśl ta pod-
kreślona jest przez kolejne spostrzeże-
nia św. Pawła odnośnie dnia Pańskiego 
i fakt, że świat nie będzie o nim wie-
dział, lecz jedynie bracia, ci, którzy nie 
są „w ciemności” (1 Tes. 5:1-5).

Przemawia to za szybkim wzrostem 
poznania w kościele tesalonickim, tak że 
apostoł mógł w taki właśnie sposób do 
nich napisać. Jak definitywnie oddziela 
on Kościół, Ciało Chrystusa, od świa-
ta! Jak szczególnie podkreśla, że jedna 
klasa będzie w całkowitej niewiedzy od-
nośnie tego tematu, gdy zaś inna klasa 
będzie mieć znajomość kwestii powrotu 
naszego Pana! Wiedza odnośnie drugiej 
obecności naszego Pana jest właściwo-
ścią dnia Pańskiego – dnia Jego obec-
ności – „żniwa” albo końca tego wieku, 
w ciągu którego wielki Główny Żniwiarz 
nie tylko zgromadzi najpierw śpiących 
świętych, ale przeprowadzi pieczęto-
wanie i gromadzenie wszystkich żyją-
cych członków wybranej klasy, którzy 
zostaną uznani za godnych uniknięcia 
wielkich utrapień, jakie niebawem mają 
przyjść na świat w kulminacji wielkiego 
ucisku, który rozwiąże obecne instytucje 
i uczyni gotowymi na ustanowienie Kró-
lestwa Niebieskiego pod wodzą Chry-
stusa Jezusa i Jego „malutkiego stadka” 
współdziedziców – Nasienia Abrahama, 
które ma błogosławić wszystkie narody 
ziemi, żywych i umarłych.

Bolesna i ciemna zda się droga,
dla ziemskich zbyt odległa oczu,
co widzą tylko żywopłot z cierni,
z dwóch stron rosnący na poboczu.

One nie wiedzą, że między nimi
kwiaty miłości są rozsiane;
słoneczne ścieżki, łąki zielone,
gdzie Jezus wiedzie swoich.

The Watch Tower, 15 czerwca 1916, R-5913
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Pawłowa obrona  
przed królem Agryppą

– 22 października 1916 – Dzieje Ap. 26:1, 24-32 –

Głoszenie Chrystusa władcom – Poruszające świadectwo św. Pawła odnośnie jego własnych 
doświadczeń – Podkreślenie najważniejszych zarysów ewangelii – Nadzieja Izraela – 
Wybór duchowego nasienia Abrahama – Dawno obiecane Królestwo Mesjasza – Najpierw 

błogosławienie Izraela – Potem całej ludzkości – Król Agryppa pod wielkim wrażeniem  
– Św. Paweł jako więzień szczęśliwszy niż słuchacze.

„Nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu” – Dzieje Ap. 26:19 (NB).

W  naszym ostatnim badaniu zwró-
ciliśmy uwagę, że odwołanie się 

św. Pawła do sądu cesarskiego stwo-
rzyło apostołowi okazję do głoszenia 
ewangelii ludziom z wyższych sfer, do 
których w innych warunkach nie miał-
by dostępu. Wydaje się, że bardzo do-
cenił tę sposobność; wygłasza bowiem 
poruszającą przemowę, w której po raz 
trzeci już opowiada okoliczności swo-
jego nawrócenia. Nie możemy mieć 
wątpliwości, że był w tej sprawie pro-
wadzony przez Pana. W ten sposób Bóg 
w sposób zagadkowy realizuje swoją 
wolę i sprawia, że nawet gniew człowie-
ka Go chwali. Udziela też swoim wier-
nym sługom ciągle nowych sposobno-
ści przysłużenia się Jego sprawie. Jakże 
powinno to zachęcać każdego wiernego 
naśladowcę Jezusa do trwania w wie-
rze, szczerości serca i do wykorzystywa-
nia wszelkich możliwości w poczuciu, 
że Pan wspiera swoje dzieło!

Jako prawdziwy dżentelmen, św. 
Paweł rozpoczął swoją przemowę od 
komplementu dla króla Agryppy, na ile 
tylko zdołał uczynić to zupełnie szcze-
rze, a mianowicie, podkreślając fakt, że 
zostanie wysłuchany przez prawdziwe-
go znawcę spraw żydowskich. Zwrócił 
też uwagę, że historia jego życia jest 
od młodości dobrze znana w Jerozo-
limie i w całym narodzie żydowskim. 
Gdyby jego rodacy tylko mogli, wielu 
poświadczyłoby, jak bardzo był gorliwy 
pod względem religijnym. „A teraz” – 
oświadczył – „stoję przed sądem, po-
nieważ pokładam nadzieję w obietnicy, 
danej przez Boga ojcom naszym, której 
spełnienia spodziewają się” wszyscy 
Żydzi. „Z powodu tej nadziei oskarżają 
mnie Żydzi (...)!

Nadzieja Izraela
Nadzieja Izraela koncentruje się 

wokół Boskiego, potwierdzonego przy-

sięgą przymierza z Abrahamem: „I bło-
gosławione będą w nasieniu twoim 
wszystkie narody ziemi” (1 Mojż. 12:3; 
1 Mojż. 22:15-18 BG). Św. Paweł gło-
sił, że obietnica ta jest w trakcie wy-
pełniania się, że Jezus z Nazaretu, Syn 
Boży, dzięki swemu posłuszeństwu 
wobec Zakonu i na mocy ofiarowania 
swoich ziemskich praw stał się Głową 
tego obiecanego nasienia Abrahama 
w zmartwychwstaniu na poziomie du-
chowej chwały, czci i nieśmiertelno-
ści. Co więcej, apostoł oznajmił, że od 
Pięćdziesiątnicy Pan wybiera spośród 
Żydów i pogan „malutkie stadko”, żeby 
stało się Oblubienicą Mesjasza i Jego 
współdziedzicami, członkami ducho-
wego nasienia Abrahama; i że gdy wy-
bór ten się zakończy, Mesjasz, Głowa 
i Ciało, w chwale ustanowi dawno obie-
cane Królestwo Boże, poprzez które 
błogosławieństwa przyjdą najpierw na 
rzeczywisty Izrael, by go podźwignąć 
i by przez Izrael rozszerzyć się potem na 
wszystkie narody ziemi (Gal. 3:8,16,29; 
Rzym. 11:7-15).

Z pewnością św. Paweł wskazywał 
na proroctwa, które zapowiadały cier-
pienia Mesjasza i chwałę, jaka miała 
później nastać! Wszyscy Żydzi wiedzieli 
o cierpieniach Jezusa i Jego naśladow-
ców, ale odrzucili Jego zmartwych-
wstanie do chwały i nadzieję, że Jego 
zwolennicy stopniowo także dostępo-
wać będą przemiany zmartwychwsta-
nia. Cały jego spór z Żydami dotyczył 
tego, czy Jezus powstał z martwych. 
Jeśli nie powstał, to rację mieli Żydzi. 
Żadna uzasadniona nadzieja nie może 
być zbudowana na zmarłym człowieku, 
nawet najlepszym. Jeśli powstał, rację 
mieli św. Paweł i zwolennicy Jezusa; 
bowiem Jego zmartwychwstanie po-
winno być postrzegane jako demon-
stracja Boskiego uznania i mesjaństwa, 
do którego rościł On sobie prawo, oraz 

tego, że Jego Królestwo przyjdzie w wy-
znaczonym czasie.

Św. Paweł wyjaśnił, że kiedyś też 
sprzeciwiał się Jezusowi i prześlado-
wał Jego zwolenników, wtrącając ich 
do więzienia i głosując wraz z innymi 
za ich śmiercią. Nakłaniał ich nawet 
do bluźnierstwa przeciwko Jezusowi, 
by uniknęli cierpień; a w swym szaleń-
stwie rozszerzył nawet swe wysiłki na 
miasta poza Jerozolimą. Opisał obja-
wienie Pana dane mu pod Damaszkiem 
– światłość jaśniejszą od słońca i głos 
mówiący: „Saulu, Saulu, czemu mnie 
prześladujesz...? (...) Ja jestem Jezus, 
którego ty prześladujesz”.

Potem wyjaśnił komisji, że przy tej 
okazji dostał od Pana zadanie, by gło-
sić zarówno wśród Żydów, jak i pogan 
zmartwychwstanie Jezusa, zgromadze-
nie Jego wybranych członków i usta-
nowienie w odpowiednim czasie Jego 
Królestwa oraz że ma obwieszczać, iż 
wszyscy powinni pokutować i nawrócić 
się do Boga. To ze względu na te sprawy 
został uwięziony i jego życie znalazło się 
w niebezpieczeństwie, tak że zmuszony 
był odwołać się do sądu cesarskiego. 
Podkreślił też, że cierpienia Chrystusa 
były zapowiedziane przez proroków i że 
Jezus uznaje cierpienia swoich naśla-
dowców za prześladowanie Jego same-
go – swoich członków.

„Szalejesz, Pawle!”
Gubernator Festus ze zdumieniem 

wysłuchał przemowy Pawła. Potem, 
przerywając mówcy, zawołał: „Szale-
jesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi 
cię do szaleństwa”. Ale św. Paweł od-
parł: „Nie szaleję, najdostojniejszy Fe-
stusie, lecz wypowiadam słowa prawdy 
i rozsądku. O sprawach tych wie prze-
cież król” [Dzieje Ap. 26:24-26 NB].

I tak jest nadal. Ze światowego 
punktu widzenia prawdziwy naśladow-
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ca naszego Pana Jezusa napiętnowany 
jest jako fanatyk, głupiec, ktoś niezrów-
noważony. Jednak z punktu widzenia 
Chrystusa jest wręcz odwrotnie – to lu-
dzie tego świata są niemądrzy i owład-
nięci pieniędzmi. Człowiek światowy 
widzi jedynie ziemskie, przemijające 
rzeczy. Chrześcijanin patrzy oczyma 
wiary – widzi chwałę, cześć, nieśmier-
telność i udział z Odkupicielem w przy-
wilejach Królestwa Tysiąclecia, które 
wkrótce pobłogosławi świat panowa-
niem sprawiedliwości, spełnieniem się 
modlitwy Pańskiej: „Przyjdź królestwo 
twoje; bądź wola twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi”.

Św. Paweł zwrócił się do Agryppy: 
„Czy wierzysz, królu Agryppo, proro-
kom?”. Odpowiedź króla jest kwestią 
sporną – czy odrzekł on: „Niedłu-
go, a przekonasz mnie, bym został 
chrześcijaninem”, czy też raczej: Czy 
sądzisz, że swoim krótkim wystąpie-
niem uczynisz ze mnie chrześcijanina, 
z całą niesławą, jaką oznacza to słowo? 
Odpowiedź św. Pawła przemawia za 
tą pierwszą interpretacją: „Dziękował-
bym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, 
nie tylko ty ale i wszyscy, którzy mnie 
dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja 
jestem, pominąwszy te więzy”.

Trudno sobie wyobrazić szlachet-
niejsze nastawienie, bardziej szczodro-
bliwego ducha życzliwości w więzieniu, 
w sytuacji fałszywego oskarżenia i nie-
sprawiedliwego pojmania. Tylko ci, co 
byli z Jezusem i uczyli się od Niego, 
mogli być przykładem takiej sympatii 
i umiaru, jakich On nauczał. O, gdyby 
wszyscy uczniowie Chrystusa mogli 
nauczyć się być łagodnymi i uniżone-
go serca, znajdując w ten sposób od-
pocznienie dla swoich dusz! Któż może 
bowiem wątpić, że św. Paweł, więzień, 
w swojej nadziei chwały szczęśliwszy 
był niż ktokolwiek z tych, którzy go słu-
chali?

Wielu będzie zdumionych 
możliwościami, jakie 

odrzucili
Przyjdzie czas, i nie jest on już da-

leko, że wielu z tych, którzy obecnie są 
pośród ludzi poważani ze względu na 
swoją mądrość, okaże się głupcami; zaś 
ci, którzy teraz uważani są za głupców 
ze względu na Chrystusa i za sprawą 
ewangelii, okażą się prawdziwie mą-
drymi dlatego, że obrali niebiańskie 
rzeczy i byli gotowi podporządkować te 
ziemskie, by zdobyć niebiańskie, gdyż 
nie można Bogu służyć i mamonie.

Istnieją rozsądne przyczyny, by 
przypuszczać, że chociaż król Agryp-
pa nie stał się chrześcijaninem, owo 
poznanie zasad leżących u podstaw 
chrześcijaństwa pozostało w nim i wy-
wierało na niego wpływ przez resztę 
jego życia. Historia podaje, że w póź-
niejszych prześladowaniach, powsta-
łych w związku z uciskiem, jaki przy-
szedł na naród żydowski, król Agryppa 
przyjmował i dobrze traktował chrześ-
cijan, którzy uciekali się do niego pod 
ochronę.

Iluż jest takich ludzi w chrześci-
jańskich krajach, którzy mniej lub 
bardziej wyraźnie usłyszeli poselstwo 
ewangeliczne i zostali niemalże prze-
konani, by uchwycić się łaski Bożej, ale 
zaniedbują możliwości działania i nie 
doceniają tego przywileju! Tacy – jak 
król Agryppa – będą mieć stosunkowo 
niewielkie pojęcie o tych wspaniałych 
sprawach, w pobliżu których się zna-
leźli, a jednak je przeoczyli. Gdy wyjdą 
z grobu i będą się cieszyć przywilejami 
Królestwa Tysiąclecia, zdumieją się na 
myśl o tym, jak wielkie mieli możliwo-
ści stania się członkami „malutkiego 
stadka” i Pańskimi towarzyszami na 
tronie.

The Watch Tower, 15 września 1916, R-5960

Podróż do Rzymu
– 29 października 1916 – Dzieje Ap. 27:13-26 –

Św. Paweł wysłany do stolicy cesarstwa – Sztorm 
podczas podróży – Dni próby i sprawdzania – Zachęcenie 
apostoła przez wizję – Bóg działa w zagadkowy sposób – 
Duchowe pokrzepienie żeglarzy przez apostoła – Lekcje 

z doświadczenia.

„Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko  
dobrze uczyni” – Psalm 37:5 (NB).

Wkrótce po tym, jak św. Paweł wy-
stąpił przed Festusem i królem 

Agryppą, nadarzyła się okazja wysłania 
apostoła i innych więźniów pod silną 
eskortą do Rzymu. Chociaż akurat na 
św. Pawle nie ciążyły żadne poważ-
ne zarzuty. Ponieważ nie było bezpo-
średniego połączenia między Rzymem 
a małym portem w Cezarei, dystans 
około 960 km trzeba było pokonać na 
małym statku handlowym.

Podróż do Miry trwała od poło-
wy sierpnia do pierwszego września 
– spora prędkość jak na okręt han-
dlowy w owych czasach, ale i pogoda 

była dobra. W Mirze św. Paweł i dwaj 
towarzyszący mu bracia – św. Łukasz 
i Arystarch – przesiedli się wraz z inny-
mi więźniami i strażnikami na egipski 
statek handlowy wiozący ładunek psze-
nicy i zawijający po drodze do Rzymu. 
Oprócz załogi na okręcie tym znajdo-
wali się pasażerowie – łącznie 276 osób.

Przez kilka dni dobra pogoda 
się utrzymywała, ale potem powstał 
sztorm. Okręt zboczył z zamierzo-
nej trasy, by dostać się na zawietrzną 
stronę Krety i zawinął do portu Pięk-
ne Przystanie, by poczekać na lepszą 
pogodę. Tym sposobem rejs opóźnił 

się aż do pierwszego października, do 
okresu wichrów w okresie równonocy. 
Św. Paweł zwracał uwagę na niebezpie-
czeństwa kontynuowania podróży i do-
radzał, aby tam przezimować. Jego opi-
nia mogła wynikać z jakiejś inspiracji, 
ale jest całkiem możliwe, że był to jego 
własny osąd odnośnie pogody itp. Miał 
on już spore doświadczenie z morskim 
żywiołem, jak dowiadujemy się z jed-
nego z jego listów apostolskich, napisa-
nych wcześniej (2 Kor. 11:25). Poza tym 
jako ten, który robił żagle, w naturalny 
sposób miał kontakty z żeglarzami i in-
teresował się wszelkimi sprawami doty-
czącymi statków.

Dowództwo wszakże zdecydowa-
ło udać się do Feniksu, czyli większe-
go portu. Zanim jednak ruszyli dalej, 
w okręt uderzył nagle wicher północno-
-wschodni, Euroklidon, przez co zostali 
zmuszeni płynąć z wiatrem na połu-
dnie, aż dotarli do brzegów małej wy-
spy zwanej Klauda. Tutaj opasali statek 
linami i sznurami pod kilem, ponieważ 
ciężar ładunku i siła sztormu nadwerę-
żały go. Potem obniżyli zawieszenie ża-
gli i kontynuowali kurs z wiatrem, pil-
nie bacząc na mielizny. Statek z trudem 
opierał się wichrowi. Wyrzucono już 
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część ładunku, a następnie, by jeszcze 
go odciążyć, pozbywano się cięższych 
sprzętów i wyposażenia.

Dni próby 
i niebezpieczeństwa
Sztorm utrzymywał się przez kil-

ka dni. Nie było widać ani słońca, ani 
gwiazd; kapitan nie był w stanie okre-
ślić ich miejsca położenia – nie znano 
jeszcze wtedy kompasu. Dlatego też 
wszyscy na pokładzie stopniowo tracili 
nadzieję. Przestali spożywać pokarmy 
i byli bliscy rozpaczy.

W ciągu tych czternastu dni apo-
stoł miał mnóstwo okazji, by się bać, by 
powątpiewać i kwestionować Pańską 
opatrzność. Najwyraźniej tak nie było 
aż do trzynastego dnia burzy, gdy Pan 
posłał do św. Pawła anioła z pociesza-
jącą wiadomością: „Nie bój się, Pawle; 
przed cesarzem stanąć musisz i oto da-
rował ci Bóg wszystkich, którzy płyną 
z tobą” (Dzieje Ap. 27:24 NB). Śmiało 
możemy zakładać, że w ciągu tych dni 
sprawdzianu apostoł pozostał w sercu 
wierny Bogu i że owa wiadomość przy 
końcu była czymś w rodzaju wsparcia 
i wyrażenia uznania.

Można wyciągnąć z tego wydarze-
nia dobrą lekcję, nie tylko odnośnie 
spraw naszego życia, ale też ogólnie 
odnośnie wszelkich duchowych te-
stów i prób. Pan może w zagadkowy 
sposób kierować naszymi doczesnymi 
problemami i naszą służbą dla Niego 
i Jego sprawy. Ponieważ daje nam On 
zapewnienie o swej miłości i opiece 
oraz ostatecznym wyniku wąskiej drogi 
dla wszystkich, którzy wiernie zdążają 
śladami Jezusa, nigdy nie może w mię-
dzyczasie dozwolić na próby i trudno-
ści różnego rodzaju, które by zagra-
żały zniszczeniem nas, groziły wręcz 
zduszeniem naszego duchowego życia, 
zaciemniały niebo naszych nadziei bu-
rzowymi chmurami pogróżek ze strony 
naszych wrogów czy pohukiwaniem 
Szatana. Naszą powinnością jest pilno-
wanie, by nasze oczy wiary nie zostały 
zaćmione tymi rozmaitymi wzbudzają-
cymi strach okolicznościami – i dbanie 
o to, by nasze serca były mocno przy-
wiązane do Tego, który dał obietnice 
i je spełni.

A tak przy okazji...
Wyrażenie: „Oto darował ci Bóg 

wszystkich, którzy płyną z tobą” jest 
pełne znaczenia. Nie ma w tych sło-
wach sugestii o „ojcostwie Boga i bra-
terstwie” ludzi, jak głosi fałszywa nauka 
reprezentowana obecnie przez wielu, 

którzy kierują się szlachetnymi pobud-
kami. Przeciwnie, myśl jest taka, że na 
pokładzie tego statku był tylko jeden 
człowiek, który miał osobistą relację 
z Bogiem. Inni, bez względu na ich 
naturalne cechy charakteru, nigdy nie 
osiągnęli społeczności z Bogiem.

Jest jeszcze inna myśl, jaka wynika 
ze słów anioła: Boska opieka okazywa-
na świętym może się okazać wielkim 
błogosławieństwem dla tych, którzy im 
towarzyszą, nawet wtedy, gdy jak w tym 
przypadku, są to osoby o świeckim na-
stawieniu i nieodrodzone. Można to 
po części odnieść do ziemskich rodzin 
członków ludu Bożego. Poświęcony 
rodzic jest obiektem bezpośredniej Bo-
skiej troski; o aniołach napisane jest bo-
wiem: „Czy nie są oni wszyscy duchami 
służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, 
którzy mają odziedziczyć zbawienie?” 
(Hebr. 1:14 UBG). A w tej anielskiej dla 
nich służbie bardzo często i dopraw-
dy dość powszechnie są ową ochroną 

i troską objęci w jakimś stopniu także ci 
z ich rodzin, którzy nie przyszli do peł-
nej społeczności z Panem.

Gdzie indziej apostoł podkreśla, 
że w jakimś stopniu wierząca żona 
ma błogosławiony wpływ na swoje-
go męża albo wierzący mąż zdobywa 
przychylność dla swojej żony czy wo-
bec ich dzieci; w innym przypadku 
dzieci takowe nie byłyby uznane za 
święte (1 Kor. 7:14). Jest to kolejna 
ilustracja tej ogólnej lekcji, że Boska 
opieka, choć specjalna dla świętych, 
obejmuje sprawy wszelkiego rodzaju 
będące przedmiotem ich zaintereso-
wania. Z tego niekoniecznie wynika 
ziemskie powodzenie, zdrowie, ochro-
na przed wypadkiem, rozbiciem się 
statku itp., jak w przypadku apostoła 
Pawła; a jednak to zawsze w jakimś 
sensie i do jakiegoś stopnia ozna-
cza korzyść. Niech myśl ta będzie dla 
nas możliwie największą pociechą. 
Niech w przypadku Pańskich świętych 
wszystkie rzeczy działają dla ich dobra 
(Rzym. 8:28), a ci, co są im najbliżsi 
i najdrożsi, będą z pewnością do jakie-

goś stopnia przedmiotem ich zainte-
resowania i Bożej troski.

Pocieszająca wiadomość 
od św. Pawła

Natychmiast po otrzymaniu za-
pewnienia, że wszyscy na pokładzie są 
bezpieczni, apostoł powiadomił o tym 
towarzyszy podróży. Potem zademon-
strował swoją wiarę w to poselstwo, 
radując się i przerywając post oraz ra-
dząc innym, by uczynili podobnie. Jego 
nastawienie udzieliło się pozostałym 
i wszyscy doznali pociechy. Bez wąt-
pienia na wszystkich odcisnął się nie 
tylko fakt, na który apostoł zwrócił ich 
uwagę – że nieszczęście było wynikiem 
tego, że nie postąpili zgodnie z jego 
radą – ale również z powodu szcze-
gólnej łaski Boga w stosunku do niego 
w powiadomieniu go o ich ostatecznym 
uratowaniu.

Tak też powinno być z Pańskim 
ludem. O czymkolwiek wiemy, że jest 
dobre, pocieszające czy odświeżające 
dla nas samych, powinniśmy się też 
tym dzielić z innymi. Gdyby apostoł 
zatrzymał dobrą wieść tylko dla sie-
bie, świadczyłoby to albo o tym, że 
nie wierzył w spełnienie się obietnicy, 
albo że jest samolubny. Mając jednak 
Pańskiego ducha wielkoduszności, jak 
i wielkie zaufanie do Pana, nie wahał 
się powiadomić o nadchodzącym wy-
bawieniu; uwielbił Boga tym, że nie 
twierdził, iż wiedza ta pochodzi od 
niego samego, lecz przypisał ją obja-
wieniu.

Wyraźnie więzień wywarł tym 
ogromne wrażenie na żołnierzach 
i żeglarzach. Któż zaprzeczy, że może 
w przyszłości owo odważne, szlachet-
ne zachowanie apostoła nie wpłynie na 
kogoś z 276 współtowarzyszy podróży, 
przyciągając niektórych z nich do Pana? 
Tak też powinno być z każdym z nas. 
Powinniśmy być skłonni do opowiada-
nia innym tej najlepszej nowiny, jaką 
mamy. Współczucie dla wzdychającego 
stworzenia w różnych życiowych pró-
bach powinno nakłaniać nas do wska-
zywania na Pańskie obietnice odnośnie 
nadchodzącego Królestwa Mesjasza 
i błogosławieństwa, jakie spłyną wów-
czas na wszystkie narody ziemi. Kto nie 
głosi tak codziennie, przy każdej nada-
rzającej się okazji, daje dowód albo bra-
ku wiedzy czy wiary w objawienie, albo 
też samolubstwa, którego Pan nie może 
pochwalić i które, jeśli ktoś taki nadal 
będzie trwał w takim usposobieniu, po-
zbawi go udziału w Królestwie.

The Watch Tower, 15 września 1916, R-5960

Boska opieka okazywana 
świętym może się okazać 
wielkim błogosławieństwem 

dla tych, którzy im 
towarzyszą, nawet 

wtedy, gdy są to osoby 
o świeckim nastawieniu 

i nieodrodzone. 
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Rozbicie się 
statku na Malcie

– 5 listopada 1916 – Dzieje Ap. 27:38-44 –

Św. Paweł człowiekiem wśród ludzi – Jego przykład godny 
naśladowania – Jego przemiana charakteru świadectwem 

mocy Bożej – Odwaga apostoła w czasie sztormu – 
Udaremnienie przez niego zamiaru żeglarzy,  
by opuścić statek – Jego wpływ na setnika  

– Jego doświadczenia na wyspie.

„PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci,  
którzy mu ufają” – Psalm 34:23 (UBG).

N asze badania w bieżącym roku 
ukazują nam św. Pawła z różnych 

punktów widzenia – jako zaciekłego 
prześladowcę, skruszonego pokutnika 
wołającego: „Panie, co chcesz, abym 
uczynił?”, odważnego świadka prawdy 
pośród własnego narodu, oddającego 
siebie w ofierze misjonarza w obcych 
krajach. Obserwowaliśmy jego posta-
wę wobec królów i ludzi wysoko po-
stawionych. Podziwialiśmy jego odwa-
gę wobec niebezpieczeństw, gdy jako 
więzień wieziony był do Rzymu. Dzisiaj 
popatrzymy na niego jako na człowieka 
między ludźmi w zetknięciu z życiowy-
mi powinnościami i wielkim nieszczę-
ściem – rozbiciem się okrętu.

Odkąd św. Paweł stał się naśla-
dowcą Pana Jezusa Chrystusa, jego 
zachowanie było szlachetne, pokorne, 
pobożne, wierne, bogobojne, świętobli-
we i godne naśladowania przez wszyst-
kich wyznawców Mistrza. Przemiana, 
jaka dokonała się w św. Pawle, możliwa 
jest u wszystkich, którzy mają słucha-
jące uszy i którzy przyjęli poselstwo 
ewangeliczne do dobrych i szczerych 
serc. Taka przemiana sama w sobie jest 
świadectwem mocy Bożej – realności 
biblijnej religii. Jakże odmienny móg-
łby być świat, gdyby cała ludzkość do-
znała takiej transformacji!

Nie wszyscy jednak mają taki stan 
serca, by ulec wpływowi i pociągnięciu 
przez ewangelię. Niektórzy będą po-
trzebować silnego ramienia Mesjasza 
– władzy i siły Królestwa Tysiąclecia 
– żeby ich doprowadzić do poddań-
stwa i wykazać im przewagę dobra nad 
złem. Dzięki Bogu z wiarą możemy 
się modlić: „Przyjdź królestwo twoje; 
bądź wola twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi”, oczekując, że niebawem się to 
ziści.

Pokrzepianie 
towarzyszy

Sztormując przez czternaście bu-
rzowych dni i nocy, statek dotarł w koń-
cu do miejsca, w którym mimo ciem-
ności wprawne uszy żeglarzy zdołały 
wychwycić odgłos fal odbijających się 
od brzegu. Trudno było im jednak okre-
ślić kierunek. Zarzucili więc cztery ko-
twice z rufy okrętu i czekali rana.

W tym czasie św. Paweł, żydowski 
więzień, zyskał szacunek u wszystkich 
na pokładzie, bo był z nim Bóg. W trak-
cie burzy wszyscy z wyjątkiem apostoła 
stracili odwagę i nadzieję. Jego pełne 
otuchy nastawienie brało się z uległości 
względem Bożej woli, a po części także 
z faktu, że w wizji Pan mu pokazał, iż 
musi jeszcze głosić ewangelię w Rzy-
mie i że przez wzgląd na niego Boska 
opatrzność ocali życie każdego na po-
kładzie tego statku. Serce mające po-
kój z Bogiem i kierujące się wskazów-
kami Jego Słowa przygotowane jest na 
wszystko, co może się wydarzyć, rados-
nego czy smutnego.

Apostoł zachęcał swych towarzy-
szy, by nie tracili otuchy. Powiedział 
im o swej wizji i zapewnił, że całkowicie 
w nią wierzy. Potem nakłaniał ich, by 
jedli, aby mogli nabrać sił na wyczer-
pujące trudy nadchodzącego dnia. Jego 
pogoda ducha i jego przykład były „za-
raźliwe”. Tak jak światło Pana było jego 
pokojem i radością, tak on z kolei był 
światłem na tym statku i pociechą dla 
tych, którzy się na nim znajdowali. Ilu-
strował to, czego nauczał – że lud Boży 
powinien czynić dobrze wszystkim 
ludziom, jak tylko ma okazję, a szcze-
gólnie domownikom wiary (Gal. 6:10). 
Odzwierciedlał swoje własne słowa do 
kościoła w Koryncie: „Który pociesza 

nas we wszelkim utrapieniu naszym, 
abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek 
utrapieniu, pocieszać mogli taką po-
ciechą, jaką nas samych Bóg pociesza” 
(2 Kor. 1:4 NB).

Ucieczka z wraku
O świcie dotarli do brzegu w ma-

łej zatoce znanej obecnie jako Zatoka 
św. Pawła na wyspie Malta, nazywa-
nej wówczas Melitą. Żeglarze odcię-
li kotwice, postawili żagiel pod wiatr 
i starali się dotrzeć do brzegu. Jednak 
zanim to nastąpiło, statek osiadł na 
mieliźnie i przednia jego część utknęła, 
zaś tylna zaczęła się rozpadać na ka-
wałki pod naporem silnych fal, było to 
bowiem na styku dwóch prądów mor-
skich. W nocy statek zaczął dryfować, 
gdyż żeglarze próbowali go porzucić. 
Zorientowawszy się, że marynarze za-
mierzają opuścić okręt w małej łodzi, 
św. Paweł, który radził obrać ten spo-
sób postępowania, powiadomił o tym 
setnika i podkreślił konieczność za-
chowania rozsądnych środków bezpie-
czeństwa, by zapewnić spełnienie się 
Boskiej obietnicy.

Tak i my powinniśmy sobie zda-
wać sprawę, że mamy coś do zrobie-
nia w związku z realizacją wspaniałych 
obietnic Boga dla nas. Odnośnie na-
szych codziennych spraw On obiecał, 
że chleb i woda są nam zapewnione. 
Nie oznacza to jednak, że możemy lek-
ceważyć rozsądne okazje; powinniśmy 
je raczej wykorzystywać. Obiecał nam 
On udział w nadchodzącym Królestwie 
Mesjańskim. Ale dla nas oznacza to 
uczynienie naszego powołania i wy-
brania pewnym. Bóg jest całkowicie 
zdolny i chętny zorganizować wszystko 
ze swej strony w odniesieniu do każdej 
sprawy, ale to dla naszej korzyści wzy-
wa nas do okazania naszej wiary przez 
uczynki, przez współpracę z Nim na 
różne sposoby.

Widząc, że tylko przez dopłynięcie 
lub dryfowanie na wraku można dostać 
się na brzeg, żołnierze zaproponowali 
zabicie więźniów, gdyż zgodnie z rzym-
skim prawem odpowiadali życiem za 
tych, których im powierzono. Jednak 
setnik wiedział już, że ma uszanować 
apostoła i przez wzgląd na niego oszczę-
dził wszystkich uwięzionych, pamięta-
jąc niewątpliwie o wizji, która napełniła 
ich wszystkich nadzieją i odwagą, jaka 
bezpiecznie doprowadziła ich tak dale-
ko. Stało się tak, jak zapowiedział św. 
Paweł – życie każdego z nich zostało 
uratowane, ale statek wraz z ładunkiem 
uległy zniszczeniu.
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Apostoł z nowej 
perspektywy

Już na brzegu rysuje się nam nowy 
obraz św. Pawła. Apostoł ani nie wy-
magał od innych należytego szacunku, 
ani się nie wywyższał, żeby mu służo-
no. Przeciwnie, od razu włączył się do 
załatwiania bieżących spraw całej gru-
py. Widzimy go, jak zbiera drewno na 
ogień, przy którym wszyscy mogliby 
się ogrzać i wysuszyć. Barbarzyńcy z tej 
wyspy – określani tak dlatego, że nie 
mówili ani po grecku, ani po łacinie, 
tylko po fenicku – okazali im wielką 
życzliwość.

Gdy jednak spostrzegli, jak żmija 
pełzająca przy ogniu wpiła się w rękę 
apostoła, uznali, że więzień ten był 
niewątpliwie mordercą, bo uszedłszy 
przed niebezpieczeństwami na roz-
bitym statku, nadal ścigany był przez 
Boską sprawiedliwość i został uką-
szony, by umrzeć. Spodziewali się, że 
ręka św. Pawła spuchnie od jadu żmii 
i że niebawem więzień będzie się wił 
w agonii i umierał w męczarniach. Gdy 
ten jednak strącił gada i nic mu się nie 
stało, wywnioskowali, że musi być bo-
giem.

Nadarzyła się nowa okazja, by 
przynieść zaszczyt poselstwu ewange-
lii, bo niedługo potem św. Paweł do-
wiedział się o chorobie ojca naczelni-
ka i w cudowny sposób uzdrowił tego 
człowieka, jak i innych chorych na wy-
spie. W ten sposób wieść o Chrystusie 
i Jego słudze w znacznym stopniu się 
rozprzestrzeniła, jakkolwiek, o ile nam 
wiadomo apostoł nie próbował gło-
sić poselstwa ani swym towarzyszom 
na pokładzie statku, ani ludziom na 
wyspie. Najwyraźniej nie uważał ich 
za „dobry grunt” do posiania nasie-
nia Królestwa – nie uważał, że należą 
do tych, których Pan Bóg powołał, by 
stali się klasą Oblubienicy, obecnie wy-
bieranej i sprawdzanej. Bez wątpienia 
ich doświadczenia okażą się dla nich 
korzystne w odpowiednim czasie, gdy 
uwielbiony Chrystus pociągnie wszyst-
kich ludzi do siebie (Jan 12:32), za-
pewniając im szczęśliwe możliwości 
poznania, błogosławieństwa i restytu-
cji (Dzieje Ap. 3:19-23).

Zauważamy, że apostoł nie po-
chylał się nad podekscytowanymi 
umysłami ludzi, lecz stosował te same 
metody ewangelizacji, jakich uczył 
ich Mistrz, a mianowicie, by poli-
czyć koszty uczniostwa, a następnie, 
w przypadku gotowości ich ponie-
sienia, by wziąć na siebie krzyż i iść 

za Panem. Gdyby ta metoda Mistrza 
w zbieraniu Jego ludu ze świata była 
nadal stosowana (Mat. 16:24; Łuk. 
14:27-33), byłoby znacznie mniej no-
minalnych chrześcijan, ale wierzymy, 
że nie mniejsza byłaby liczba tych 
prawdziwych.

Czas przyprowadzenia świata jesz-
cze nie nadszedł. Mistrz bowiem modlił 
się nie za światem, ale za tymi, których 
Ojciec dał Mu ze świata. Oto Jego sło-
wa: „Ja za nimi proszę, nie za światem 
proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, 
ponieważ oni są twoi; a nie tylko za 
nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez 
ich słowo uwierzą we mnie, aby wszy-
scy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, 
a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, 
aby świat uwierzył, że Ty mnie posła-
łeś” (Jan 17:9,20-21 NB). Gromadzenie 
wybranych odbywa się w tych nieko-
rzystnych warunkach, które mają ich 
w zupełności wypróbować, sprawiając, 
by ich droga była tak wąska, że tylko 
niewielu ją znajdzie, a jeszcze mniej 
nią podąży. Ale gdy nadejdzie właści-
wy czas, by zająć się światem, moce 
niebiańskie i ziemskie będą współpra-
cować z uwielbionym Chrystusem, czy-
niąc ewangelię tak jasną, że wędrujący 
człowiek, choćby i głupiec, nie zbłądzi 
(Izaj. 35:8-10).

Jak wynika z opisu, apostoł i jego 
towarzysze nie podjęli pracy misyj-
nej wśród barbarzyńców na wyspie, 
w pobliżu której się rozbili, ani też 
wśród żołnierzy i marynarzy, z który-
mi przyszło im przezimować. Nie zo-
stawili tam kościoła. Możemy dlatego 
zakładać, że nie znaleźli tam słuchają-
cych uszu. Z tego faktu powinna pły-
nąć dla nas taka lekcja, że nie mamy 
oczekiwać nawrócenia świata ani 
czegoś podobnego. Mamy natomiast 
spodziewać się, że Pan znajdzie przy 
pomocy prawdy wystarczającą liczbę 
ludzi, by skompletować Kościół, a wte-
dy moc i władza Królestwa zaprowadzi 
sprawiedliwość i sprawi, że poznanie 
Go napełni ziemię i przez Chrystusa 
błogosławić będzie cały świat (Gal. 
3:8,16,29).

Kiedy groźne życia burze
Na morzu i lądzie napawają lękiem,
Ucieczki szukam tam w górze,
Pod osłoną Bożej ręki.

Gdy więc tutaj krzyż swój niosę
Wśród morskich bałwanów i burz,
Jezus chroni moją duszę,
Dziecka Bożego nic nie skrzywdzi już.

The Watch Tower, 1 października 1916, R-5966

Zatoka św. Pawła na Malcie, montaż fot. Wikipedia
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Z Malty do Rzymu
– 19 listopada 1916 – Dzieje Ap. 28:11-24,30-31 –

Zakończenie podróży do Rzymu – Spotkanie z braćmi – Świeże dowody braterskiej miłości 
– Św. Paweł zwołuje przywódców żydowskich w Rzymie – Głoszenie i objaśnianie ewangelii 

– Jak zwykle niektórzy odrzucili poselstwo.

„Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, 
kto wierzy” – Rzym. 1:16 (NB).

W czesną wiosną roku 60 setnik Ju-
liusz i jego żołnierze z kohorty ce-

sarskiej wyruszyli z Pawłem i innymi 
więźniami na innym statku z Malty do 
Rzymu; Łukasz i Arystarch towarzyszy-
li apostołowi. Podróż zaznaczona szcze-
gólnym incydentem zakończyła się 
w Zatoce Neapolitańskiej, w Puteolach, 
porcie morskim starożytnego Rzymu, 
który znajdował się 240 km w górę pół-
wyspu. Tutaj zabawili siedem dni, po-
nieważ setnik czekał na rozkazy z Rzy-
mu dotyczące więźniów.

Opóźnienie to pozwoliło św. Pa-
włowi spotkać się z nieliczną grupką 
chrześcijan mieszkających w Puteo-
lach. Bez wątpienia skorzystał on też 
z możliwości napisania do chrześcijan 
zamieszkujących w Rzymie, którym po-
nownie oznajmił, jak tęskni za spotka-
niem z nimi, i których zgodnie z Pańską 
obietnicą miał wkrótce zobaczyć. Do 
Rzymu udali się pieszo. Po drodze apo-
stoł był często pocieszany dowodami 
chrześcijańskiej miłości ze strony bra-
ci. Niektórzy wyszli mu na spotkanie 
w Forum Appiusza, odległym prawie 70 
km od Rzymu, a inni posłańcy spotkali 
się z nim w miejscowości Trzy Gospo-
dy, 45 km od wielkiego miasta.

Wielu słynnych dowódców wjeż-
dżało do stolicy imperium tą samą 
drogą, będąc witani z honorami i wi-
watami. Ale nielicznym kaznodziejom 
okazano taki szacunek jak św. Pawło-
wi. Jedna wydelegowana grupa miała 
do pokonania z Rzymu i z powrotem 
ok. 90 km, druga ok. 140 km. Z opisu 
wynika, że dzięki tym przejawom ży-
wego i pełnego miłości zainteresowa-
nia apostoł poznał prawdziwego ducha 
braterstwa panującego między chrześ-
cijanami w Rzymie. Bracia niewątpli-
wie wyruszyli w drogę dla własnego 
odświeżenia i radości, nie zdając sobie 
być może sprawy, że apostoł potrzebo-
wał tych dowodów ich miłości.

Temat ten skłonił pewnego zdolne-
go pisarza do napisania takich oto zdań: 
„Często zapominamy, że wielcy ludzie 

nierzadko są samotni i choć wahamy 
się powiedzieć im miłe słowo, to słowa 
uznania za to, co robią, są odświeżają-
ce dla tych, co otrzymują więcej krytyki 
niż pochwały. Kilka dni temu wydawca 
pokazał mi list od kogoś, komu amery-
kański naród przyznaje niemalże naj-
wyższą pozycję, z podziękowaniem dla 
niego za jego uprzejme słowa w ostat-
nim numerze. Mój przyjaciel powie-
dział, że najpierw był zdumiony, iż tak 
wielkiego człowieka mogło obchodzić 
coś, co on ma do powiedzenia, ale póź-
niej zrozumiał, jaką wartość ma życzli-
wa opinia, nawet odnośnie największe-
go i najmądrzejszego z ludzi”.

„W wynajętym przez 
siebie mieszkaniu”
Fakt, że nie nikt nie wniósł prze-

ciwko św. Pawłowi poważnego oskar-
żenia oraz to, że setnik, który go miał 
oskarżać, stał się w trakcie podróży 
jego przyjacielem, zupełnie wystarczy-
ło, by apostoł nie został potraktowany 
jak zwykły więzień, lecz pozwolono 
mu mieszkać w wynajętym przez sie-
bie domu pod pieczą żołnierza, który 
go tylko lekko krępował więzami. Nie 
mógł wprawdzie swobodnie wychodzić, 
ale pozwolono mu przyjmować braci 
i tych, którzy byli do niego posyłani.

Trudno jest ustalić, w jakim stopniu 
kierowała tym wszystkim Boska opatrz-
ność. Co więcej, żołnierze, którzy pełni-
li przy nim straż, zmieniali się co kilka 
godzin, tak że prawdopodobnie apostoł 
miał kontakt przynajmniej z sześcioma 
w ciągu doby. Tym sposobem stopnio-
wo nawiązał on kontakt z prawie całą 
strażą cesarską i w ten sposób wielu 
z nich zapoznało się z chrześcijańskimi 
naukami i przykładami. Twierdzi się, że 
przez tych żołnierzy poselstwo ewange-
lii dotarło do Francji, Niemiec i Wiel-
kiej Brytanii. Zaiste, „niezbadane drogi 
są, którymi kroczy Bóg”!

Św. Paweł musiał posiadać pew-
ne zasoby finansowe. Przyjmuje się, że 
wcześniej dostał spadek. Pismo Święte 

nadmienia, że w Cezarei Feliks więził go 
w nadziei, że dostanie łapówkę za jego 
uwolnienie, co by wskazywało, że wie-
dział coś na temat finansów św. Pawła.

Głoszenie Żydom 
w Rzymie

Ów sługa Pański nie był opieszały 
w wykorzystywaniu przywilejów udzie-
lonych mu przez Boga. Nie wiedział, 
kiedy może zostać zabrany. Przede 
wszystkim spotykał się z chrześcijań-
skimi braćmi. Ale już trzeciego dnia 
po przybyciu do Rzymu posłał po ży-
dowskich przywódców i zarządców 
synagog, a w tym czasie było siedem 
synagog w stolicy cesarstwa. Pragnął 
z pierwszej ręki przekazać im informa-
cje, dlaczego tam się znalazł i dlaczego 
jest więźniem. Następnie chciał im gło-
sić ewangelię Chrystusa.

Żydowscy przywódcy przyjęli jego 
zaproszenie i odwiedzili apostoła. Nie-
wątpliwie przyszli ochoczo z kilku po-
wodów. Po pierwsze, Żydzi w Rzymie 
byli poddani prześladowaniom, które 
jakieś trzy lata wcześniej wypędziły 
z miasta Akwilasa i Pryscyllę. Prześla-
dowanie to w jakimś stopniu osłabło, 
ale bez wątpienia zostawiło serca Ży-
dów w stanie znacznie większego uni-
żenia, niż posiadaliby w innej sytuacji. 
Po drugie, Żydzi na pewno interesowali 
się swym rodakiem, który miał kłopoty, 
szczególnie takim, który jak stwierdzi-
li, został w tak szczególny sposób po-
traktowany przez rzymski rząd – komu 
zapewniono taką swobodę, jaką cieszył 
się św. Paweł.

Z pewnością zadziałała w tej spra-
wie Pańska opatrzność, swoista for-
ma ograniczeń zastosowanych wobec 
apostoła była najwyraźniej korzystna 
dla sprawy, jaką reprezentował. Żydzi 
mieliby się niewątpliwie na baczności, 
gdyby chcieli wystąpić przeciwko ko-
muś, kto mimo iż jest więźniem, został 
potraktowany z taką uwagą, kto znaj-
dował się pod bezpośrednią ochroną 
żołnierza i za kogo na wypadek zadane-
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go mu gwałtu sprawcy odpowiadaliby 
bezpośrednio przed Juliuszem, który 
był prawdopodobnie prefektem preto-
rium – „dowódcą straży”.

Św. Paweł wyjaśnił swym gościom, 
że chociaż jest więźniem na wniosek 
Żydów palestyńskich, nie był nielojalny 
wobec swego narodu i jego zwyczajów. 
Został uznany za niewinnego przez sąd 
rzymski, ale zmuszono go, by dla swego 
bezpieczeństwa odwołał się do cesarza. 
Ale nawet wtedy nie czynił wyrzutów 
swym rodakom. Zaproponował, że z ra-
dością opowie im dobrą nowinę o tym, 
że przyszedł długo wyglądany Mesjasz, 
na którym opierały się żydowskie ocze-
kiwania.

Zwróćcie uwagę, z jaką mądrością 
apostoł podszedł do tematu. Nie tyl-
ko nie okazał żadnych nieprzyjaznych 
uczuć wobec tych, którzy byli przyczy-
ną jego uwięzienia, ale oznajmił swym 
słuchaczom, że cierpi zniewolenie ze 
względu na wierność dla Izraela i dla 
nadziei Izraela. Uprzejmość często ro-
dzi uprzejmość. Żydowscy przywód-
cy odrzekli jak najbardziej układnie, 
że nie mają nic przeciwko apostołowi 
i że chętnie usłyszą jego historię z jego 
własnych ust. Dodali jednak, że mają 
nieco przeciwko naukom, jakie re-
prezentuje, gdyż słyszą nieprzychylne 
wieści odnośnie chrześcijaństwa – że 
„wszędzie się mu sprzeciwiają”.

Świadczenie 
o Królestwie Bożym
W umówionym dniu Żydzi przyszli, 

aby posłuchać przesłania apostoła. Od 
rana do wieczora cytował on, wyjaś-
niał i tłumaczył, wykazując z Zakonu 
i z Proroków, że Jezus jest Mesjaszem; 
że teraz wybiera On duchowe nasienie 
Abrahama, by było Jego Królestwem; 
że gdy klasa Królestwa będzie komplet-
na, zostanie uwielbiona w pierwszym 
zmartwychwstaniu i że wówczas rozpo-
cznie się dzieło przeznaczone dla nasie-
nia Abrahama – błogosławienie wszyst-
kich narodów ziemi (Gal. 3:8,16,29).

Niewątpliwie apostoł opisał też 
czystość życia i nauk naszego Pana 
oraz wspomniał fakty będące dowo-
dem Jego powstania od umarłych. Na 
pewno poświadczył, że Pan nie jest już 
dłużej człowiekiem, tylko chwalebną, 
duchową istotą, której oblicze, gdy on 
sam, św. Paweł je ujrzał, było jaśniejsze 
niż słońce w południe. I bez wątpienia 
podkreślił także wysokie powołanie 
Kościoła oraz wyjaśnił, że owa możli-
wość stania się duchowym Izraelem 
dana była najpierw cielesnemu Izra-

elowi i że niemniej jednak, zgodnie ze 
słowami proroków, poganie będą po-
wołani, by dopełnić liczbę wybranych, 
których Bóg przewidział dla swej chwa-
ły. Z pewnością zaznaczył też, że owo 
powołanie związane jest z cierpieniem, 
ofiarą i zaparciem samego siebie ze 
strony tych, którzy pragną mieć udział 
w chwałach niebiańskiego Królestwa, 
gdy zostanie ono założone podczas dru-
giego przyjścia Mesjasza i zmartwych-
wstania jednego prawdziwego Kościoła 
(Rzym. 8:28-30,17-19).

Gdy część jego słuchaczy nie przy-
jęła tego poselstwa, św. Paweł starał się 
dalej na nich wpłynąć lub przynajmniej 
na tych, co uwierzyli, cytując z Proro-
ctwa Izajasza (Izaj. 6:9-10) fragment 
wskazujący, że Bóg przewidział i zapo-
wiedział, że większość Żydów odrzuci to 
przesłanie, gdy ono do nich przyjdzie. 
Jak mówi o nich nasz Pan: „Będziecie 
stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; 
będziecie ustawicznie patrzeć, a nie uj-
rzycie” [Mat. 13:14]. Apostoł nie odpo-
wiadał za skutki, jakie prawda wywie-
rała na jego słuchaczach. On szczerze 
pragnął dla nich dobra i z całych sił sta-
rał się im mądrze przedstawiać prawdę. 
Odpowiedzialność leżała już potem po 
stronie słuchaczy, nie po stronie św. 
Pawła ani też Pana.

Apostoł nie miał na myśli, że ci, któ-
rzy są głusi na ewangelię, będą wiecznie 
męczeni, ale że stracą wielkie błogo-
sławieństwo, czyli wspaniały przywilej 
stania się dziedzicami Bożymi i współ-
dziedzicami z Jezusem Chrystusem, od-
kupicielem, w Jego tysiącletnim Króle-
stwie. Utracą dział ze świętymi w chwa-
lebnej pracy podnoszenia ludzkości, 
jaka będzie wtedy prowadzona. Stracą 
ten przywilej, bo nie są go godni. Dla 
tej przyczyny byli zaślepieni względem 
prawdy. Gdyby komuś niegodnemu po-
zwolono zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć 
poselstwo ewangelii, ich odpowiedzial-
ność zwiększałaby się i możliwe, że zre-
alizowanie Boskich zamysłów byłoby 
w jakimś stopniu utrudnione.

Dlaczego ewangelia 
została odrzucona

Niektórzy z żydowskich przywód-
ców uwierzyli w poselstwo św. Pa-
wła, a niektórzy nie. Zawsze tak jest. 
Prawda jest tym, co przeszukuje i bada 
ludzkie serca – dokonuje oddzielenia. 
Zgodnie z Pańskim zamiarem prawda 
miała przyciągać tylko jedną klasę – lu-
dzi o czystych sercach, „prawdziwych 
Izraelitów” oraz ma oddzielać i nasta-
wiać wrogo tych, którzy nawet w swoim 

religijnym życiu kierują się samolub-
stwem. Nie wszyscy są gotowi na teraź-
niejszą prawdę. Część z tych, którzy są 
szlachetni i życzliwi, mają pod wieloma 
względami uprzedzone umysły lub ser-
ca, co przeszkadza im w przyjęciu do-
brej nowiny. U innych jest to miłość do 
sekty, stronnictwa, z którym się iden-
tyfikują i którego nauki są mniej lub 
bardziej przeciwne prawdzie z powodu 
zawartych w nich błędów. U jeszcze in-
nych strach przed człowiekiem sprowa-
dza zasadzkę – strach przed niepopu-
larnością oraz uświadomienie sobie, że 
wierność względem ewangelii Chrystu-
sa oznaczać będzie samoofiarę, oddanie 
swej woli.

Teraz, jak i wtedy Pan używa właś-
nie takiego sprawdzianu, by oddzielić 
pszenicę od kąkolu, złoto od żużlu. Nie 
możemy oczekiwać, że postąpi inaczej. 
Dlatego nasze modlitwy i starania po-
winny zmierzać w kierunku całkowitej 
uczciwości wobec Pana, wobec braci 
i Jego prawdy – umiłowanie prawdy 
powinno przewyższyć wszystko. Pan 
oświadcza odnośnie klasy, która upad-
nie w czasie próby, że pośle srogie 
złudzenia, tak by uwierzyli kłamstwu, 
ponieważ miłości prawdy nie przyjęli 
(2 Tes. 2:10-11).

Przez blisko dwa lata św. Paweł 
pozostawał w tych warunkach, głosząc 
Królestwo Boga i wyjaśniając, jak moż-
na je w obecnym czasie osiągnąć, stając 
się członkiem wybranego „malutkiego 
stadka,” Oblubienicy Chrystusa i jak 
Królestwo, gdy zostanie ustanowione, 
będzie w ciągu Tysiąclecia błogosławić 
całą ziemię. Nauczał, że wszystkie te 
rzeczy zależne są od Pana Jezusa Chry-
stusa i Jego ofiary i że bez odkupienia, 
jakie jest w Chrystusie Jezusie, nie ma 
odpuszczenia grzechów ani życia wiecz-
nego, ani też klasy Królestwa na ducho-
wym poziomie, lecz jedynie wieczna 
zagłada (Dzieje Ap. 3:23).

Tutaj kończy się opowiadanie 
o pracy św. Pawła. Tradycja głosi, że po 
dwóch latach został on uwolniony; że 
znów odwiedzał kościoły w Azji Mniej-
szej i że w końcu dotarł do Hiszpanii; że 
później wrócił do Rzymu już jako wię-
zień bez łaski i że po dość długim czasie 
spędzonym w więzieniu Mamertyń-
skim, straszliwym miejscu kaźni, po-
niósł męczeńską śmierć. Tradycja głosi 
też, że rzymskie obywatelstwo uratowa-
ło go przed ukrzyżowaniem i że zamiast 
tego został ścięty. Mówi się, że Katedra 
św. Pawła w Rzymie zbudowana jest 
w pobliżu miejsca jego egzekucji.
The Watch Tower, 15 października 1916, R-5975
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po śmierci założyciela

Russellici 
aresztowani 
pod zarzutem 
działalności 
wywrotowej
Rutherford, następca 
zmarłego niedawno 

„pastora”, wraz z pięcioma 
innymi przywódcami z trudem 
tylko uniknęli więzienia 
– Oskarżeni przed sądem 
federalnym – Podejrzani 

o podburzanie do odmawiania 
obowiązkowej służby 

wojskowej oraz przekazanie 
pieniędzy do Niemiec.

W  związku z oskarżeniem o szerzenie 
poglądów obliczonych na wywoły-

wanie niepokojów i nielojalności wśród 
członków armii i marynarki wojennej, 
sześciu przywódców Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Badaczy Pisma 
Świętego, założonego przez zmarłego 
niedawno „pastora” Charlesa T. Rus-
sella, zostało aresztowanych wczoraj po 
popołudniu na Brooklynie przez gene-
rała Jamesa M. Powera.

Aresztowanie miało miejsce 
w „Bethel”, głównej siedzibie stowarzy-
szenia, mieszczącej się przy Columbia 
Heights 122. Wśród zatrzymanych zna-
lazł się były sędzia Joseph F. Ruther-
ford, o którym mówi się, że jest następ-
cą „pastora” Russella w roli przywódcy 

całej organizacji. Owa szóstka uniknęła 
zatrzymania w więzieniu miejskim tyl-
ko dzięki trwającej całą noc błyskawicz-
nej transakcji nieruchomościami, na 
skutek której jeden z członków stowa-
rzyszenia stał się tymczasowym właści-
cielem posiadłości należącej do stowa-
rzyszenia, co umożliwiło mu wpłacenie 
kaucji za aresztowanych.

Oskarżenie wystosowane przez 
główny skład federalnej ławy sędziow-
skiej, na podstawie którego Rutherford 
i jego współpracownicy zostali areszto-
wani, obciąża ich odpowiedzialnością 
za „nielegalne i świadome spiskowanie 
w celu doprowadzenia do niesubor-
dynacji, zdrady oraz odmowy odbycia 
obowiązkowej służby wojskowej w ar-
mii lub marynarce wojennej sił Stanów 
Zjednoczonych”. W pierwszym przesłu-
chaniu przed sędzią Garvinem w Okrę-
gowym Sądzie Stanów Zjednoczonych 
oskarżeni nie przyznali się do winy. 
Oprócz Rutherforda byli to William E. 
Van Amburgh, A. Hugh McMillan, Ro-
bert J. Martin, Frederick H. Robinson 
oraz Giovanni De Cecca. Pierwsi czterej 
zostali zwolnieni za kaucją 5000 dola-
rów każdy, pozostali dwaj – 2500 dol. 
każdy. (...) Oskarżeni mają się stawić 
na przesłuchanie w przyszłym tygo-
dniu. Żaden z nich nie wygłosił oświad-
czenia po opuszczeniu sądu.

Akt oskarżenia obejmuje cztery 
zarzuty, a wszystkie wiążą się ze zdra-
dą. Rutherford, McMillan, Van Am-
burgh i Martin są dodatkowo oskarżeni 
o przesłanie pieniędzy przedstawicie-
lom stowarzyszenia w Niemczech. Owe 
fundusze w wysokości 500 dolarów zo-
stały zdeponowane przez Towarzystwo 
Watch Tower w Nassau National Bank 
na Manhattanie i mówi się, że zosta-
ły wycofane 7 listopada oraz wysłane 
przekazem do Barmen w Niemczech 
przez Zurych w Szwajcarii.

Akt oskarżenia bazuje w głównej 
mierze na publikacjach w czasopismach 
„The Watch Tower” i „Kingdom News” 
wydawanych przez stowarzyszenie oraz 
książce „The Finished Mystery” (Doko-
nana tajemnica) [domniemanego] au-
torstwa zmarłego niedawno „pastora” 
Russella. Wspomniane czasopisma za-
wierają listy pisane z Włoch, dotyczące 
procesów prowadzonych w tym kraju 
przeciwko członkom Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świę-
tego oskarżonym o głoszenie poglądów 
zniechęcających do służby wojskowej.

New York Times, 9 maja 1918

Zwolennicy Russella 
uznani za winnych 
pogwałcenia Ustawy 
Szpiegowskiej USA

Nowy Jork, 22 czerwca [1918] – 
Joseph F. Rutherford oraz siedmiu in-
nych oskarżonych zwolenników zmarłe-
go niedawno „pastora” Russella zostało 
przez ławę przysięgłych Sądu Federal-
nego uznanych za winnych konspiracji 
i pogwałcenia prawa szpiegowskiego.

Gdy ławnicy powrócili na salę roz-
praw i przewodniczący ogłosił, że pod-
sądni winni są wszystkich czterech za-
rzutów z aktu oskarżenia skierowanego 
przeciwko nim, sędzia Howe stwierdził, 
że werdykt ten jest „całkowicie słuszny”.

Obrona zgłosiła zastrzeżenie, że 
werdykt powinien zostać oddalony, gdyż 
nie odpowiada wadze dowodów i popeł-
niono błędy w ich ocenie. Sędzia przy-
znał obronie czas do jutrzejszego popo-
łudnia na udowodnienie zastrzeżeń.

Maksymalna kara, która może być 
nałożona na każdego z oskarżonych, 
wynosi 40 lat więzienia. Zostali oni 
uznani za winnych wszystkich czte-
rech zarzutów, które im postawiono: 
konspiracji, niesubordynacji, zdrady 
i sprzeciwiania się ustawie o selektyw-
nej służbie wojskowej. Każdy z zarzu-
tów zagrożony jest maksymalną karą 
10 lat więzienia.

Rutherford skazany  
na 20 lat więzienia

Nowy Jork, 22 czerwca [1918] –  
Joseph F. Rutherford, następca „pasto-
ra” Russella w roli przywódcy Między-
narodowego Stowarzyszenia Badaczy 
Pisma Św., oraz sześciu jego współpra-
cowników zostało skazanych na 20 lat 
więzienia za spiskowanie w celu po-
gwałcenia prawa szpiegowskiego. (...) 
Wyrok ma być odbyty w federalnym 
zakładzie penitencjarnym w Atlancie. 
Oskarżono ich o prowadzenie działal-
ności wywrotowej przez upowszechnia-
nie pośmiertnej książki „pastora” Rus-
sella „The Finished Mystery” i zachę-
canie do odmawiania pełnienia służby 
wojskowej.

New York Times, 22 czerwca 1918



N iektórzy przypuszczają, że gdyby 
powstały miliardy zmarłych, nie 

byłoby dla wszystkich miejsca na zie-
mi, a nawet gdyby się znalazło miejsce, 
ziemia nie byłaby w stanie wyżywić tak 
wielkiej liczby ludności. Panuje nawet 
przekonanie, że ziemia jest jednym 
ogromnym cmentarzyskiem i gdyby 
wszyscy zmarli zostali obudzeni, depta-
liby po sobie z braku miejsca. 

Jest to ważna sprawa. Dziwnym 
by było, gdybyśmy twierdzili, że Biblia 
głosi restytucję dla wszystkich ludzi, 
a według rzeczywistych obliczeń oka-
załoby się, że brak dla nich miejsca na 
ziemi! Sprawdźmy to. Policzmy, a prze-
konamy się, że jest to nieuzasadniona 
obawa. Przekonamy się, że miejsca na 
„restytucję wszystkich rzeczy” jest pod 
dostatkiem, tak jak „od wieków mówił 
Bóg przez usta swoich świętych proro-
ków”.

Przypuśćmy, że od stworzenia 
człowieka upłynęło sześć tysięcy lat 
i że obecnie żyje na ziemi jeden mi-
liard czterysta milionów ludzi. Rozwój 
ludzkości zaczął się od jednej pary. 
Spróbujmy jednak dokonać bardzo 
zawyżonej kalkulacji i załóżmy, że od 
początku było tylu ludzi, ilu jest teraz, 
i że nigdy nie było mniej, chociaż w rze-
czywistości potop zmniejszył tę liczbę 
do ośmiu osób. Zawyżmy dalej nasze 
założenia i przyjmijmy trzy pokole-
nia na jedno stulecie, czyli trzydzieści 
trzy lata dla jednej generacji. Jednak 
według 1 Mojż. rozdz. 5, od Adama do 
potopu, czyli w okresie liczącym tysiąc 
sześćset pięćdziesiąt sześć lat, było je-
denaście generacji, co daje około stu 
pięćdziesięciu lat na jedną generację. 
Podsumujmy to: sześć tysięcy lat stano-
wi sześćdziesiąt stuleci; trzy generacje 
przypadające na jedno stulecie dają ich 
sto osiemdziesiąt od Adama; pomnóż-
my jeden miliard czterysta milionów na 
jedną generację przez sto osiemdziesiąt 
generacji i otrzymamy dwieście pięć-
dziesiąt dwa miliardy ludzi (252 000 
000 000), którzy żyli od stworzenia 
do obecnych czasów, według naszego 
bardzo zawyżonego obliczenia, które 
prawdopodobnie co najmniej podwaja 
rzeczywistą liczbę.

Gdzie znaleźlibyśmy dosyć miej-
sca dla takiego mnóstwa? Zmierzmy 
i popatrzmy. Stan Teksas w Stanach 
Zjednoczonych liczy dwieście trzydzie-
ści siedem tysięcy mil kwadratowych 
(614 327 km2). W jednej mili mieści się 
dwadzieścia siedem milionów osiemset 

siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
stóp kwadratowych, a zatem Teksas 
liczy sześć bilionów sześćset siedem 
miliardów sto osiemdziesiąt milio-
nów osiemset tysięcy (6 607 180 800 
000) stóp kwadratowych. Przeznacza-
jąc dziesięć stóp kwadratowych (ok. 
0,9 m2) powierzchni dla martwego cia-
ła, stwierdzamy, że Teksas jako cmen-
tarz pomieściłby 660 718 080 000 ciał, 
czyli około trzykrotnie więcej niż wynik 
naszego przesadzonego obliczenia licz-
by ludzi, którzy żyli na ziemi.

Osoba stojąca zajmuje powierzch-
nię około jednej i dwóch trzecich stopy 
kwadratowej (0,15 m2). Według tego 
obliczenia obecna liczba ludności świa-
ta (jeden miliard czterysta milionów 
osób) pomieściłaby się na obszarze 
liczącym osiemdziesiąt sześć mil kwa-
dratowych (223 km2) – powierzchni 
o wiele mniejszej, niż zajmowana przez 
Londyn lub Filadelfię. Irlandia jako 
wyspa (obszar liczący około trzydziestu 
dwóch tysięcy mil kwadratowych [oko-
ło 83 tys. km2]) mogłaby pomieścić wię-
cej niż dwukrotną liczbę ludzi, którzy 
do tej pory żyli na ziemi, nawet według 
naszego wygórowanego obliczenia.

Nie ma więc większych trudności 
w usunięciu tego zastrzeżenia. Przy-
pomnijmy sobie proroctwo Izajasza 
(35:1-6), mówiące o tym, że ziemia po-
większy swój urodzaj, pustynia weselić 
się będzie i zakwitnie jak róża, potoki 
wytrysną na puszczy i wody na pusty-
niach. Na podstawie tych słów widzimy, 

że Bóg w swoim planie przewidział i hoj-
nie zabezpieczy wszelkie potrzeby swych 
stworzeń w sposób bardzo naturalny.

„Boski plan wieków”, str. 159-161

Nasz brat [dr Eaton] uważa, że oba-
lił doktrynę o Tysiącleciu. Zwrócił uwa-
gę na fakt, że nie będzie tam dla niego 
miejsca, żeby mógł usiąść, i że to czyni 
ideę Tysiąclecia całkowicie niemożliwą. 
Nasz drogi brat „obalił” sam siebie, gdy 
nam to powiedział. Przywołałem te licz-
by i chciałbym, żebyście uważnie sami 
to sprawdzili. (...)

Stwierdzam, że według najroz-
sądniejszych kalkulacji jest możliwe, 
żeby żyło na świecie 98 miliardów 437 
milionów 575 tysięcy 822 ludzi – to 
krańcowa liczba, jaką można przyjąć. 
Załóżmy jednak, że wciąż wątpicie, iż 
nadal byłoby sporo miejsca. Owa kal-
kulacja pokazuje, że biorąc pod uwa-
gę powierzchnię, jaką zajmuje dzisiaj 
świat, byłby to obszar dwóch akrów 
[80 arów] na głowę dla wszystkich lu-
dzi, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Aż 
nadto miejsca, żeby usiąść. Na tej pod-
stawie nie obalicie Tysiąclecia. A Bóg 
może dosłownie postąpić ze stwierdze-
niem z Objawienia: „Morza więcej nie 
było”, aby uczynić zadość swej obiet-
nicy, że „ziemia będzie pełna poznania 
chwały Pana” [Abak. 2:14] i że „wszy-
scy [Go] poznają, od najmniejszego 
z nich aż do największego” [Jer. 31:34; 
Hebr. 8:11].

Debaty pastora Russella, str. 179

Mumbai, Indie, 2014  fot. shutterstock.com

miejsca wystarczy dla wszystkich


