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ZWIASTUN OBECNOŚCI CHRYSTUSA

Na straży swej stać będę... Przychodzi poranek, a także i noc - Abakuk 2:1; Izajasz 21:11-12

Pasterz i owce

„Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za
nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz
uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” – Jan 10:4‑5.
arówno za dni pierwszej obecności naszego Pana, jak i dzisiaj, było
i jest wielu powszechnie uznawanych
przywódców i nauczycieli. Rozmaite
systemy filozoficzne przyciągają uwagę myślących ludzi. Żydzi do świętych
pism Prawa i Proroków dodali wiele
nauk pozbawionych natchnienia, zaś
sąsiadujący z nimi Grecy namiętnie zajmowali się filozoficznymi spekulacjami
i cały czas poszukiwali czegoś nowego.
Tymczasem długo wyczekiwany, ale
nierozpoznany Mesjasz Izraela zamierzał właśnie wprowadzić nowy system
nauczania, filozofii i etyki nowej epoki
Boskiej opatrzności i łaski – tego, co
miało wyrosnąć z judaizmu i stanowić
jego wypełnienie.
Zmiany zaś miały być tak radykalne
i rewolucyjne, tak różne od wszystkich
ludzkich oczekiwań zarówno wśród
Żydów, jak i pogan, że ich ogłoszenie
musiało stać się dla Żydów kamieniem obrażenia, a dla Greków głupotą.
Pan był tego całkowicie świadomy, jak
również tego, że spośród ludzi oślepionych przez księcia tego świata je-
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dynie nieliczni będą w stanie dostrzec
w tym nauczaniu moc i mądrość Bożą
(1 Kor. 1:23‑24). Było Mu też wiadome,
że ta niewielka grupka będzie się składać z Izraelitów cichych i pokornych.
Tak właśnie scharakteryzował On swoje owce – uległość miała być główną cechą ich charakteru, gdyż i On sam ukazany został pod tym samym symbolem:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata” [Jan 1:29].
Zwracając się do tych, którzy już
przyjęli Jego nauki i stali się Jego
uczniami, jak i do wszystkich ich naśladowców, stara się On utrwalić
wśród nich lekcję cichości i zapewnić ich o swej czułej opiece nad nimi.
Zgodnie z tym powiada: „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce” (Jan 10:11
UBG). I nie bacząc na to, jak wielu innych ogłaszało się pasterzami,
oświadcza, że On jest jedynym prawdziwym pasterzem i że dowiedzie tego
aż do końca, oddając za owce nawet
swoje życie.

Dokończenie na str. 93

Chained Bible, Hornby Library, fot. Rodhullandemu, Wikimedia
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Sto lat
temu
listopada 1918 r. Niemcy podpisały w Compiègne z państwami ententy rozejm kończący straszliwą I wojnę światową. W jego wyniku
wolność odzyskało dziewięć narodów
europejskich, w tym Polska. Los chciał,
że dzień wcześniej w odległym amerykańskim miasteczku o wdzięcznej nazwie Providence (opatrzność) zakończyło się spotkanie kilkuset szczerych
chrześcijan, którzy także odzyskali poczucie wolności po nieco krótszej batalii toczonej przeciwko nim w obrębie
ruchu chrześcijańskiego zrodzonego
między innymi z potrzeby kultywowania wolności zgromadzania się i rozważania Biblii bez żadnych wyznaniowych
ograniczeń. Z wdzięcznością wspominamy te zdarzenia, bo wolność jest
prawdopodobnie najważniejszym darem, jakim Stwórca obdarzył człowieka, i w gruncie rzeczy wyznacznikiem
jego rzeczywistej godności. Wolność to
nie stan, ale nieustanne dążenie serca
i umysłu. Niechaj Bóg wspomoże usilną
pracę wierzących nad pielęgnowaniem
tego daru.
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Polecamy kalendarz

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.

W tym numerze...
...wspominamy setną rocznicę smutnych zdarzeń, jakie rozegrały się w obrębie ruchu badaczy Pisma Świętego
w latach 1917-1918. Osłabiły one w znaczącym stopniu duchowy potencjał nurtu myślowego i organizacyjnego uruchomionego przez założyciela Towarzystwa „The Watch Tower”, C.T. Russella.
Historii nie da się cofnąć, ale można się
z niej uczyć, by nie popełniać podobnych błędów. Z tą myślą publikujemy
cały szereg oryginalnych dokumentów
z tamtych lat, jakie rozpowszechniane
były w formie biuletynów i sprawozdań
z konwencji, a także podsumowanie
tych zdarzeń przez jednego z ich aktywnych uczestników, Isaaca F. Hoskinsa.
Uzupełniliśmy te teksty kilkoma własnymi opracowaniami, które wobec
braku rzetelnych badań historycznych
mogą zawierać pewne nieścisłości. Jeśliby się tak zdarzyło – przepraszamy,
dołożyliśmy jednak wszelkich starań,
by jak najwierniej i jak najobiektywniej
przedstawić te trudne momenty historii ruchu badaczy Pisma Świętego. Zachęcamy do przeczytania.

SZLAKIEM
BOŻYCH
GÓR

KALENDARZ BIBLIJNY 2018/2019

Z CYKLU „PODRÓŻE Z BIBLIĄ”, WYDAWNICTWO STRAŻ, BIAŁOGARD 2018
Kalendarz ma trzynaście kart i można z niego korzystać już od września tego roku. W Biblii rok kończy się
bowiem jesienią, kiedy z pól zbierane są ostatnie plony. Zaczynamy więc naszą podróż we wrześniu, gdy
kończy się jeden biblijny rok, i kończymy we wrześniu, przy końcu następnego. W kalendarium kolorem
zaznaczone są święta i wolne dni obowiązujące w Polsce oraz święta i daty kalendarza biblijnego.
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ą na świecie tysiące gór. Zachwycają cudownym urokiem, imponują ogromem,
przyciągają wspaniałymi widokami. Wiele z nich nosi imiona swych pierwszych
odkrywców, zdobywców lub ludzi zasłużonych dla kraju, regionu, świata. Wśród
tych licznych i pięknych szczytów trzynaście ma szczególne znaczenie. Nie wszystkie
są wysokie – niektóre to zaledwie pagórki, nie każdy wyróżnia się jakąś szczególną
urodą. Mimo to ważniejsze są od innych dlatego, że odegrały pewną rolę w historiach
biblijnych, związały się z życiorysami niektórych ważnych dla Boga ludzi, a przez to stały
się „szczytami” Bożych i ludzkich osiągnięć.
Z kalendarzem można przemierzyć szlak Bożych gór w duchu, rozważając historie
biblijne z nimi związane, zastanawiając się nad lekcjami, jakie z nich dzisiaj płyną dla
nas – wędrowców i pielgrzymów po zakurzonych drogach naszej szarej codzienności.
Warto zamknąć na chwilę oczy, by poczuć się ocalonym wraz z Noem i jego rodziną
na górze Ararat, uczestniczyć z Mojżeszem w objawieniu Boga na Synaju, powitać
króla Jezusa na zboczu Góry Oliwnej czy posłuchać wspaniałego kazania na Górze
Błogosławieństw, by w końcu przy pagórku Megiddo doczekać się na ostateczne
zwycięstwo Boga nad złem tego świata.

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 rejestracyjny na witrynie internetowej.
Ze względu na koszty przesyłki mile
widziane są zamówienia zbiorowe.
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Stulecie powstania Pastoralnego Instytutu Biblijnego
oraz wydania pierwszego numeru czasopisma „The Herald”

Doświadczenie i historia uczą,
że ludy i rządy nigdy niczego
nie nauczyły się z historii
i nigdy nie zachowały się tak,
jakby to wynikało z pouczeń,
które można było z niej
zaczerpnąć.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770‑1831), niemiecki filozof;
„Wykłady z filozofii dziejów”
1837 (wydawnictwo pośmiertne)

ówno sto lat temu, w grudniu 1918
roku, wydany został pierwszy numer czasopisma „The Herald”, które
miało się okazać najdłużej publikowanym niezależnym periodykiem ruchu
badaczy Pisma Świętego, wydawanym
nieprzerwanie od tamtych czasów aż
do naszych dni. Pojawienie się tego
wydawnictwa poprzedzone zostało powołaniem do życia 23 listopada 1918 r.
Pastoralnego Instytutu Biblijnego (ang.
Pastoral Bible Institute, PBI) w reakcji
na nieprawidłowe zarządzanie działalnością założonego przez C.T. Russella
w 1881 r. Towarzystwa „Watch Tower”
przez jego następcę.
Założycielami PBI byli członkowie rady dyrektorów Towarzystwa,
którzy zostali ich zdaniem bezprawnie
usunięci ze swoich stanowisk. W 1918
roku wierzyli jeszcze zapewne, że poprzez zdecydowany protest uda im się
odwrócić proces niekorzystnych zmian
w ruchu i przekonać do siebie większą
część zwolenników teologii C.T. Russella. Jak miało się jednak okazać, ich
działania skupiły jedynie nielicznych
obrońców wolności i pierwotnej idei
założyciela, podczas gdy większościowy
nurt, sprawnie kierowany przez nowego prezesa, rozrósł się do rozmiarów,
o których zapewne nawet nie marzyła
grupka zapaleńców z Allegheny w 1881
roku.
PBI został zorganizowany na wzór
pierwotnego Towarzystwa „Watch Tower” i w zasadzie był jedynie wydawnictwem i ośrodkiem ewangelizacyjnym, wokół którego mieli skupiać się
podobnie usposobieni wierzący, łącząc
się w niezależne zgromadzenia. Było
w miarę oczywiste, że taka rozproszona struktura, pozbawiona wyrazistego
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przywództwa, nie zdoła nawiązać do
działalności mocno rozkręconej organizacji skupiającej dziesiątki tysięcy
wyznawców i tysiące aktywistów.
Do protestu grupy sympatyków
PBI dołączyła także część polskojęzycznych zwolenników nauki Charlesa T.
Russella. W wydaniu oficjalnej „Strażnicy”, czyli polskiej wersji „The Watch
Tower”, w numerze z kwietnia 1918 r.
jej redaktor R.H. Oleszyński, powołany
jeszcze przez C.T. Russella, oświadczył:
„Zawiadamiamy braci, że siódmego
tomu zamieszczać nadal w „Strażnicy” nie będziemy, z powodów ogólnie
już wszystkim znanych”. Stało się to
po przetłumaczeniu kilku rozdziałów
i stwierdzeniu, że poziom tych interpretacji jest nie do przyjęcia z punktu
widzenia doświadczonego studenta biblijnego.
Sprawa uznania tzw. VII tomu „Wykładów Pisma Świętego”, czyli książki
pt. „Dokonana tajemnica”, okrzykniętej przez jej twórców oczekiwanym pośmiertnym komentarzem C.T. Russella
do Księgi Objawienia, była traktowana
bardzo poważnie – w pewnym sensie
jako test lojalności względem nowego
kierownictwa „Watch Tower”, dla którego był to jednocześnie sprawdzian
poparcia wśród szerokiej bazy ruchu.
Odmowa uznania mocno spekulacyjnych interpretacji Księgi Objawienia
i Proroctwa Ezechiela wyrażonych w tej
książce była traktowana jako bunt i wywoływała nerwowość wśród pomysłodawców i autorów.
Nic dziwnego, że następstwem
oświadczenia R.H. Oleszyńskiego musiało być jego odejście z brooklyńskiego Bethel, podczas gdy na jego miejsce
powołany został nowy redaktor polskiej pracy wydawniczej. Zbiegło się
to w czasie z założeniem PBI. Motywy
były zresztą podobne. Nic dziwnego,
że protest dyrektorów dodał odwagi
również polskim obrońcom wolności
religijnej. Pomimo rozstania z centralą
głównego nurtu, R.H. Oleszyński kontynuował publikowanie niezależnej od
Brooklynu „Strażnicy” i w ten sposób
od początku 1919 roku wydawane były
równolegle dwa polskie czasopisma
pod tym samym tytułem, jedno oficjalne w Detroit, ale zarządzane z Brooklynu, i drugie, niezależne, w Chicago,

redagowane przez R.H. Oleszyńskiego.
Można zatem powiedzieć, że rok 1918
wyznacza również początek polskiego ruchu WOLNYCH badaczy Pisma
Świętego.
Wspominamy te smutne zajścia
rozłamowe – walki o wpływy i dominację, które doprowadziły do osłabienia
możliwości duchowego rozwoju ruchu
badaczy oraz do centralizacji i denominacyjnego ukierunkowania jego nurtu
większościowego – nie po to, by wywoływać niepotrzebne sensacje, ale w przekonaniu, że z historii tej jeszcze i dzisiaj
można się czegoś nauczyć. Protestancki
zryw w obrębie ruchu badaczy Pisma
Świętego nie miał większych szans na
szerokie powodzenie. Udało mu się jednak nawiązać do oryginalnego ducha
i przechować go dla przyszłych pokoleń,
wśród których mieli przywilej znaleźć
się między innymi obecni redaktorzy
i czytelnicy czasopisma „Straż”.
Czasopismo „Straż” miało w swojej działalności trzy przerwy. Pierwsza
nastąpiła po dwóch latach niezależnej
działalności w 1919‑20 r. i trwała aż do
wznowienia publikacji w 1924 r. Druga
była związana z przeniesieniem wydawnictwa z USA do Francji. „Straż”
nie była wtedy wydawana w latach
1984‑86. W roku 1995 zakończyły się
możliwości tłumaczenia i wydawania
„Straży” wśród francuskiej polonii i dopiero w 2008 r., po kolejnych 12 latach
przerwy, wznowione zostało publikowanie czasopisma „Straż” w Polsce.
Rok 2018 jest zatem dla naszej Redakcji podwójną rocznicą. Po pierwsze,
już dziesięć lat tłumaczymy i publikujemy artykuły z czasopisma „The Watch
Tower” z okresu 1879‑1916 oraz innych
publikacji autoryzowanych przez C.T.
Russella, a po drugie, świętujemy kalendarzową setną rocznicę rozpoczęcia działalności naszego czasopisma.
Niech nam wolno będzie przy tej okazji
wyrazić głęboką wdzięczność Bogu za
to, że pozwalał wielu pokoleniom działaczy upowszechniać ducha wolności
i otwartości studiowania Słowa Bożego przy pomocy wykładni przekazanej
przez C.T. Russella. Dziękujemy także
Czytelnikom, którzy od stu lat stanowią
wierne grono odbiorców tego duchowego pokarmu. Bogu i Jego Synowi niech
będzie za to najwyższa chwała!
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Kalendarium zdarzeń z lat 1916‑1918
prowadzących do wyłonienia się niezależnego nurtu badaczy Pisma Świętego
31 października 1916 – śmierć Charlesa T. Russella.
Listopad 1916 – wysłanie P.S.L.
Johnsona do Londynu celem zbadania
sytuacji w tamtejszym biurze i przygotowanie sprawozdania dla Brooklynu;
zlecenie dwóm autorom: Claytonowi
J. Woodworthowi oraz George’owi H.
Fisherowi ze Scranton opracowania
tzw. VII tomu, czyli publikacji zawierającej komentarz do Księgi Objawienia.
1 grudnia 1916 – publikacja w „The
Watch Tower” ostatniej woli i duchowego testamentu C.T. Russella, złożonego przez niego w biurze notarialnym
w 1907 r.
6 stycznia 1917 – pierwsze po śmierci C.T. Russella zebranie akcjonariuszy
Towarzystwa „The Watch Tower”; wybór J.F. Rutherforda na nowego prezesa Towarzystwa oraz uchwalenie poprawek do statutu, z których jedna zapewniała prezesowi pozycję dyrektora
wykonawczego korporacji, a druga czyniła go automatycznym prezesem bliźniaczego stowarzyszenia Peoples Pulpit
Association (Stowarzyszenie Kazalnicy
Ludowej); wybór trzyosobowej rady
doradczej przy prezesie, która uzyskuje praktycznie równoległe uprawnienia
do ustanowionej jeszcze za życia C.T.
Russella rady siedmiu dyrektorów.
5 lutego – 4 kwietnia 1917 – niepokoje w Londynie związane z działaniami porządkowymi P.S.L. Johnsona,
jego odwołanie i powrót do Brooklynu.
20 czerwca 1917 – posiedzenie Rady,
na którym jej większość, niezadowolona ze sposobu sprawowania zarządu
nad Towarzystwem przez nowego prezesa, podjęła nieudaną próbę dokonania korekt ustalonych w styczniu poprawek, tak by przywrócić utracony autorytet Rady Dyrektorów Towarzystwa.
17 lipca 1917 – zaskakujące przedstawienie pracownikom Bethel książki
„Dokonana tajemnica”, która została
wydana bez aprobaty komitetu redakcyjnego i sfinansowana z prywatnych
środków z zamysłem ominięcia konieczności podjęcia takiej decyzji finansowej,
dotyczącej prawdopodobnie ok. 20 tys.
dolarów, przez Radę Dyrektorów.
17 lipca 1917 – odwołanie czterech
zbuntowanych (A.I. Ritchie, J.D. Wright,
I.F. Hoskins, R.H. Hirsh) spośród siedmiu członków Rady Dyrektorów pod
pozorem braku aktualnego wotum ak-

cjonariuszy Towarzystwa i mianowanie
na ich miejsce nowych, lojalnych względem aktualnego prezesa; jednoczesne
pozbawienie P.S.L. Johnsona funkcji
pielgrzyma i nakazanie mu natychmiastowego opuszczenia Bethel.
Lipiec 1917 – wyprowadzenie się powołanego przez C.T. Russella w roku
1915 R.H. Oleszyńskiego z Bethel i jego
powrót do Chicago po około dwóch latach służby w Brooklynie w roli redaktora polskojęzycznej wersji „The Watch
Tower” pod nazwą „Strażnica”, po blisko dwudziestu latach wcześniejszej,
luźniejszej współpracy z założycielem
ruchu badaczy.
1 sierpnia 1917 – publikacja „Przesiewania czasu żniwa”, w której J.F. Ru
therford szczegółowo na 24 stronach
formatu gazetowego opisuje swój pogląd na sytuację i zdarzenia, jakie miały
miejsce od śmierci C.T. Russella aż do
lipca 1917 r., ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji P.S.L. Johnsona,
oskarżając protestujących czterech
członków Rady Dyrektorów o spiskowanie w celu przejęcia władzy i usunięcia legalnego prezesa.
Sierpień 1917 – dobrowolne wyprowadzenie się z brooklyńskiego Bethel
czterech pozbawionych urzędu dyrektorów.
1 września 1917 – odparcie przez
czterech protestujących dyrektorów
zarzutów J.F. Rutherforda w publikacji „Światło po ciemności” o podobnej
objętości co „Przesiewanie czasu żniwa”; zdementowanie nieprawdziwych
wiadomości i podanie własnej oceny
sytuacji przy jednoczesnym twierdzeniu, że ich protest nie ma związku ze
sprawą P.S.L. Johnsona, a skupia się
na nielegalnych posunięciach obecnego prezesa, działającego niezgodnie ze
statutem Towarzystwa „Watch Tower”,
wolą i testamentem C.T. Russela oraz
sprzecznie z prawem Stanów Zjednoczonych; na dowód przytoczone są
liczne opinie prawne, dowodzące, że
uchwalenie poprawek do statutu było
nielegalne, a usunięcie czterech dyrektorów bezprawne.
Październik 1917 – J.F. Rutherford
niespodziewanie zawiesza swoje funkcje, ogłasza referendum wśród zborów
i oddaje się do dyspozycji kolejnego
zjazdu akcjonariuszy w styczniu 1918;
referendum przeprowadzone 25 listo-

pada i podsumowane w grudniu wykazuje miażdżącą przewagę J.F. Rutherforda (otrzymał poparcie 95% spośród
ponad 11 tys. członków należących do
ponad 800 zborów, które przesłały
wyniki swoich głosowań) nad jego oponentami, którzy zajęli w referendum
odpowiednio miejsca od 10 do 13.
15 listopada 1917 – opublikowanie
„Faktów dla akcjonariuszy” przez usuniętych dyrektorów, w nadziei pozyskania ich poparcia na zjeździe w styczniu
1918.
5 stycznia 1918 – nieudana próba
pozyskania wotum akcjonariuszy przez
czterech odwołanych dyrektorów;
J.F. Rutherford uzyskuje ponad 194 tys.
głosów akcjonariuszy, podczas gdy najwyżej notowany spośród czterech zdymisjonowanych dyrektorów R.H. Hirsh
zaledwie 23 tys. (każdy głos reprezentował akcję Towarzystwa o wartości
10 dolarów, przy czym prawdopodobnie większość pakietów składana była
przez upoważnionych przedstawicieli,
a nie osobiście przez właścicieli; nie jest
do końca jasne, kto dysponował ogromnym pakietem głosów pozostawionym
przez C.T. Russella); po tej porażce
wyborczej ok. 35 uczestników konwencji organizuje oddzielne spotkanie, na
którym zostaje wybrany tzw. „komitet
siedmiu” w składzie: James D. Wright,
Ingram I. Margeson, Francis H. McGee, Raymond Grant Jolly, Paul S.L.
Johnson, Isaac F. Hoskins oraz Robert
H. Hirsh; postanawiają oni założyć oddzielną organizację, która skupi wokół
siebie niezadowolonych uczestników
ruchu badaczy Pisma Świętego.
1 marca 1918 – List „komitetu siedmiu” do uczestników międzynarodowego ruchu badaczy Pisma Świętego,
w którym zostaje zapowiedziana intencja stworzenia organizacji na wzór
„Watch Tower” oraz powołania niezależnego czasopisma; wyrażona zostaje
prośba o głosy ze zborów badaczy.
1 kwietnia 1918 – publiczna odmowa
R.H. Oleszyńskiego publikowania książki „Dokonana tajemnica”, zamieszczona
w „Strażnicy”; po przetłumaczeniu kilku
rozdziałów redaktor tego czasopisma
stwierdził, że książka nie odpowiada
standardom prawdy biblijnej i rozsądku
i zrezygnował z dalszej pracy nad nią.
26‑29 lipca 1918 – konwencja w Asbury Park ujawnia różnice między po-

dejściem P.S.L Johnsona, który jest
przeciwny powoływaniu organizacji do
zarządzania pracą Pańską, a opinią pozostałych, którzy zdecydowanie do tego
dążą; w rezultacie P.S.L. Johnson i R.G.
Jolly kończą współpracę z „komitetem
siedmiu” i rozpoczynają własną działalność.
15 sierpnia 1918 – wydanie czasopisma „The Bible Standard and The Herald of Christ’s Kingdom” (Sztandar Biblijny i Zwiastun Królestwa Chrystusa)
mającego stanowić zaczątek nowego
periodyku; kontrowersje, jakie powstały
jeszcze przed opublikowaniem tego biuletynu, wskazywały na to, że na skutek
różnic powstałych na konwencji w Asbury Park z biuletynu tego zrodzą się
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dwa niezależne czasopisma; „The Bible
Standard” redagowali później, od 1920
roku, P.S.L. Johnson i R.G. Jolly, podczas gdy inni członkowie komitetu pozostali przy tytule „The Herald of Christ’s
Kindom”.
22 sierpnia 1918 – publikacja Paula
S.L. Johnsona ustosunkowująca się do
zarzutów J.F. Rutherforda opisanych
w „Przesiewaniu czasu żniwa” z września poprzedniego roku.
2 września 1918 – rozesłanie biuletynu „komitetu siedmiu” z posiedzenia
w czasie konwencji w Asbury Park, która odbyła się 26‑29 lipca 1918; efektem
posiedzenia było postanowienie zwołania założycielskiej konwencji w Providence w stanie Rhode Island. W biu-

letynie tym pojawia się nazwa Pastoral
Bible Institute.
8‑10 listopada 1918 – konwencja
w Providence, w której uczestniczyło
około 300 osób, daje formalne upoważnienie komitetowi do rejestracji
Pastoralnego Instytutu Biblijnego oraz
powołania czasopisma „The Herald of
Christ’s Kingdom”.
23 listopada 1918 – rejestracja Pastoral Bible Institute.
1 grudnia 1918 – publikacja pierwszego regularnego numeru czasopisma
„The Herald”.
1 stycznia 1919 – publikacja w Chicago pierwszego numeru niezależnej
od Brooklynu polskiej „Strażnicy” pod
redakcją R.H. Oleszyńskiego.

Czy R.H. Oleszyński, założyciel i pierwszy
redaktor czasopisma „Straż”, był związany
z Pastoralnym Instytutem Biblijnym?
licznych opracowaniach i wypowiedziach na temat historii polskiego ruchu badaczy Pisma Świętego
pojawia się teza, że R.H. Oleszyński
był powiązany z założonym w 1918 r.
w USA Pastoral Bible Institute, że był
jego członkiem albo że zakładane przez
niego i jego współpracowników zbory
były zborami Pastoralnego Instytutu
Biblijnego. Czy stwierdzenia te znajdują potwierdzenie w faktach?
Redakcji nie są znane żadne dokumenty ani świadectwa potwierdzające
ścisłe powiązania R.H. Oleszyńskiego
z PBI. Był on ustanowiony redaktorem polskiej wersji czasopisma „The
Watch Tower” jeszcze przez C.T. Russella w 1915 r., a więc trzy lata przed
powstaniem PBI. Gdy rozstał się z kierownictwem ruchu po zmianach organizacyjnych w latach 1917‑18, prowadził działalność najpierw z Chicago w oparciu o społeczność zborową,
którą sam zapoczątkował w 1893 r.,
a w późniejszych latach redagowane
przez niego czasopismo firmowane
było przez Zgromadzenia Badaczy Pisma Świętego w Ameryce z siedzibą
w Detroit.
Wyrażane nieco później poglądy
osób z jego najbliższego otoczenia
wskazywały na daleko posunięty sceptycyzm w odniesieniu do działalności
wszelkiego rodzaju „komitetów” (zob.
„Wyjaśnienie – znaczenie, powstanie
i działalność Komitetu”, August Stahn,

W

Białystok 1936), a przecież działalność
PBI była prowadzona przez „komitet”.
Wysłannik R.H. Oleszyńskiego do Polski, A. Stahn, wielokrotnie zaprzeczał,
jakoby jego działalność miała cokolwiek wspólnego z PBI. Finansował się
sam ze zgromadzonych oszczędności,
a jedynym spoiwem tworzonych przez
niego zborów miała być Prawda i po
części też jego osoba. Również o R.H.
Oleszyńskim wiadomo, że często wraz
z rodziną biedował, a utrzymywał się
z drobnego biznesu żony, co oznaczałoby, że nie korzystał z żadnego znaczącego finansowego zaplecza.
Faktem jest, że R.H. Oleszyński
opuścił brooklyński Bethel prawdopodobnie mniej więcej w tym samym
czasie, co P.S.L. Johnson oraz czterej
zdymisjonowani przez J.F. Rutherforda dyrektorzy z czasów C.T. Russella.
Prawdą jest, że w redagowanej przez
siebie „Strażnicy” z listopada 1919 r.
napisał: „Dobiega rok czasu, gdy gromadka ludu Bożego w Chicago Ill. została uwolniona spod opresji współbraci. A chociaż doświadczenia i próby na
tym się nie skończyły, to jednak mają
teraz więcej swobody umysłu i serca,
aniżeli mieli wówczas”. Czas „uwolnienia spod opresji” zbieżny byłby więc
z datą konwencji w Providence, na której podjęta została ostateczna decyzja
o utworzeniu Pastoral Bible Institute
i wydawaniu czasopisma „The Herald
of Christ’s Kingdom”.

Nie ulega wątpliwości, że R.H. Oleszyński, podobnie jak usunięci przez
J.F. Rutherforda pracownicy brooklyńskiej centrali, sprzeciwiał się uznaniu książki „Dokonana tajemnica” za
pośmiertne dzieło C.T. Russella. Jest
oczywiste, że musiał sympatyzować
z osobami bezprawnie represjonowanymi i odsuwanymi od działalności za
odmowę współdziałania z nielegalnymi, ich zdaniem, posunięciami drugiego prezesa Towarzystwa „Watch Tower”. Czy jednak w pełni popierał ich
działania organizacyjne i prawne z roku
1918, czy był osobiście członkiem PBI,
czy i w jakim zakresie współpracował
ze zborami korzystającymi z patronatu PBI, tego Redakcja niestety nie wie.
W redagowanym przez niego czasopiśmie nie widać żadnych namacalnych
dowodów, które wiązałyby jego działalność wydawniczą z PBI, która to organizacja zresztą z zasady zalecała i szanowała niezależność zborów.
Jeśli ktoś z Czytelników byłby w stanie poszerzyć naszą wiedzę w tym zakresie, prosimy o kontakt. Póki jednak
nie pojawią się żadne dowody czy świadectwa w tej sprawie, pozostaniemy
zwolennikami tezy, że najstarszy polski
badacz Pisma Świętego, inicjator działalności wydawniczej w języku polskim
i pierwszy redaktor naszego czasopisma
w latach 1919-1930, R.H. Oleszyński,
był działaczem niezależnym – zwolennikiem wolności myśli i organizacji.
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List do międzynarodowej
społeczności studentów Biblii
opublikowany i rozpowszechniony w marcu 1918 r.
Nasi drogo umiłowani braterstwo!
Pozdrawiamy Was w imieniu Zbawiciela!
Podpisany niżej Komitet zwraca
się do Was z poselstwem w tym czasie
żywotnych, podniosłych i niezwykle
ważkich spraw, jakie są bardzo bliskie
sercu każdego wiernego dziecka Bożego. Prosimy, drodzy braterstwo, o Waszą cierpliwość, gdy czytać będziecie
niniejsze oświadczenie. Apostoł Paweł
dał nam poważne ostrzeżenie odnośnie naszych czasów, przy końcu ziemskiej pielgrzymki Kościoła: [1 Kor. 3:13]
„Dzieło każdego będzie jawne. Dzień
ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień
zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego”. Podobne
stwierdzenia znajdujemy w wielkim
proroctwie naszego Pana i przesłaniach
innych apostołów i proroków. Mądre,
zaiste, i przemożne są te wieści, te głosy, jakie „z dawnych czasów” przemawiają do ludu Bożego „w tych ostatecznych dniach”! Dlatego nikt z wiernych
stróżów nie powinien być przerażony
ani przytłoczony tym, że znaleźli się oni
pośrodku tych ognistych doświadczeń,
w których wytrwanie będzie dla nich
oznaczać „niezwiędłą koronę chwały”.
Wierny swej obietnicy Pan posłał
w stosownym czasie „owego sługę” do
Kościoła laodycejskiego. Oznaki przekonały nas, że zapowiedź Zbawiciela
odnośnie „wiernego i mądrego sługi”,
mającego dawać domowi wiary pokarm
o właściwej porze, wypełniła się w osobie i pracy naszego ukochanego pastora, brata Russella. Zaledwie szesnaście
miesięcy temu ten wielki mąż Boży odszedł spośród nas, by jak wierzymy, „na
zawsze być z Panem”. Jego odejście stało się dla wiernego ludu powodem do
odczuwania głębokiego osamotnienia
i straty. A jednak, gdy kontynuowali
spoglądanie na Dobrego Pasterza, by
ich prowadził, obdarzał On ich sowitym błogosławieństwem, gdy ponownie czytali sześć tomów „Wykładów
Pisma Świętego” i dawne wydania „The
WatchTower”. Teraz ci wierni badacze
widzą, że wiele objaśnień i nauk naszego pastora zawiera głębię treści, której
świadomości nie posiadano, gdy on był

z nami, i zaiste wątpliwe jest, czy on
sam miał świadomość pełni wagi i znaczenia wielu swoich przekazów.
Czyż nie pamiętamy, drodzy braterstwo, jak nie ustawał on w wysiłkach, by wyryć coś w naszej pamięci,
i jak ostrzegał świętych „dzień i noc”?
I nie wątpimy, że było to „ze łzami”,
zaprawdę, kosztem gorzkich prześladowań i ziemskiej straty, a nawet za
cenę własnego życia. Tak jak św. Paweł,
mógł on powiedzieć: „Lecz ja o to nie
dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył
mój bieg i posługę, którą otrzymałem
od Pana Jezusa, by dać świadectwo
o ewangelii łaski Bożej” [Dzieje Ap.
20:24]. Wielokrotnie zwracał pilną
uwagę na uświęcone i poważne przestrogi Świętych Pism i zachęcał nas do
trzeźwości i czujności względem sztuczek i sofistyk naszego Przeciwnika.
Bo owładnięty niemalże darem starożytnych proroków, spodziewał się doświadczeń ostatnich członków Kościoła i zdawał się przeczuwać szczególnie
ogniste próby i silne złudzenia, jakie
przeczeszą szeregi ludu Prawdy i poczynią spustoszenie wśród ogromnych
rzesz częściowo poświęconych, ponosząc porażkę w zwiedzeniu jedynie
„wybranych”. Niestety, bardzo krótko
po odejściu naszego drogiego pastora
trzeba zdać sobie sprawę z całkowitego
i obejmującego cały świat wypełnienia
się tych poważnych przewidywań! Zaprawdę, tak subtelna i sprawdzająca
serca była ta ognista próba, że najwyraźniej okazała się dla większości zaskoczeniem! Możliwe, że od czasów odstępstwa na początku Wieku Ewangelii
nie było tak surowego sprawdzianu dla
ludu Bożego.
Nie jest naszym celem, drogo
umiłowani, by w tym, co tu piszemy,
dokonywać przeglądu faktów i okoliczności, jakie doprowadziły do tego
wielkiego testu wśród ludu Bożego,
ani też nie będziemy rozważać źródeł
i natury tych kontrowersji lub czynów i sposobów postępowania różnych braci, którzy byli w to uwikłani.
W dużej mierze zostało to już uczciwie
i zgodnie z prawdą przedstawione opi-

nii publicznej w poprzednich publikacjach, nad którymi pracowali również
niektórzy z niżej podpisanych braci.
Chcemy tu zaznaczyć, że kopie wszystkich tych publikacji wciąż można nabyć drogą pocztową pod zamieszczonym poniżej adresem.
Wystarczy tutaj nadmienić, że nasz
drogi pastor, przewidziawszy, jak się
wydaje, jakiś wielki sprawdzian po
swoim odejściu, starał się zabezpieczyć
instytucję, poprzez którą kierował dziełem żniwa, przed wtargnięciem Przeciwnika. Jako szafarz Pańskich dóbr,
brat Russell zdawał sobie sprawę, że
ma w ciągu swego życia prawo nie tylko nimi zarządzać, ale też sprawować
kontrolę na mocy statutu Watch Tower Bible and Tract Society, jak i przez
swój testament po śmierci. Ponadto
jego prywatną własnością były prawa
wydawnicze różnych jego książek itd.,
a przed przekazaniem ich Towarzystwu
zażądał od dyrektorów obietnicy, że pozwolą mu kierować pracą Towarzystwa
zgodnie z jego życzeniami za jego życia
i że wytyczne z jego pism, ze statutu
i jego ostatniej woli będą uwzględnione w działalności Towarzystwa po jego
śmierci. Boskie prawo i ludzkie zobowiązania nakazują wierne przestrzeganie takich umów. Wielce żałujemy, że
popierając coś i uchwalając wbrew jego
życzeniom, większość przyjęła inną
niż jego strategię. Lojalność względem
prawdy i sprawiedliwości nie pozwala
nam się temu podporządkować, gdyż
sankcjonuje to pogwałcenie Boskich
rozporządzeń, jeśli chodzi o działania
Towarzystwa (Dzieje Ap. 5:29). Mówimy to z kochającymi sercami, które zasmucone są obranym przez większość
kierunkiem; a mówimy to w przekonaniu, że taka jest wola Pana w sprawach
Jego wiernego ludu.
Od wielu braci, tych bardziej
i mniej przodujących oraz z dużych
i małych zborów całego niemal świata, niżej podpisani bracia otrzymali
wiadomości, które w jednoznacznym
tonie wyrażają zakłopotanie i zamieszanie panujące wśród drogich Pańskich owiec z powodu innowacji wprowadzonych w minionym roku. Wielu

pisze do nas w poczuciu głębokiego
smutku i zmartwienia, błagając o radę
i wsparcie. Jak bardzo współczujemy
wszystkim zainteresowanym! Zaprawdę, Mistrz powiedział, że „owce zaś idą
za nim, gdyż znają jego głos, za obcym
natomiast nie pójdą” [Jan 10:4‑5 NB]!
Zwrócono naszą uwagę na fakt, że
wielu spośród braterstwa zostało praktycznie odciętych od służby poprzez
przydzielenie do rozpowszechniania
nowej literatury, której nie mogą oni
w pełni zaaprobować, gdyż ich ona nie
satysfakcjonuje bądź też w większości przypadków została przygotowana i wydana przeciwnie do Pańskich
wskazówek z ostatniej woli brata Russella oraz statutu i jego pism, i której
w związku z tym ich sumienie zabrania
im rozpowszechniać. Od wielu dowiadujemy się, że powagi sytuacji przydało w mniemaniu wielu spośród stadka
ukazanie się książki pt. „Dokonana tajemnica”, której treść dotyczy od dawna wyczekiwanego wiernego objaśnienia Objawienia i Ezechiela. Wielu wiernych studentów Biblii opowiada nam,
że gdy uważnie i z modlitwą przebadali
i przeanalizowali tę książkę i gdy nie
usłyszeli w niej głosu Dobrego Pasterza
przemawiającego do swoich owiec, odmówili podążania za jej głosem, uznając ją za głos kogoś obcego. Ci wierni
bracia zwracają naszą uwagę na fakt, że
książka ta „płynie pod obcą banderą”;
mówią bowiem, i my im wierzymy, że
słowo „pośmiertna” jest zupełnie nie na
miejscu w odniesieniu do tej książki,
gdyż nie zawiera ona ani jednego zdania z pism brata Russella, które nie zostały opublikowane przed jego śmiercią
i które, na ile wiadomo, spodziewał się
włączyć do wspominanego przez siebie
siódmego Tomu; dlatego nie może to
być siódmy Tom brata Russella, ani pośmiertny, ani żaden inny.
I tak, widać od razu, że z jednej
strony, przez utrzymywanie, iż jest
to jego pośmiertne dzieło, a z drugiej
przez wychwalanie go w tej pracy, nie
kwestionując jego wielkich zasług,
przypisuje się jemu samemu przesadne wychwalanie samego siebie. Ponadto, wierni obserwatorzy stwierdzają, że tysiące, nakłonione do tego przez
twierdzenie, iż jest to jego pośmiertna praca, przyjęły jako jego dzieło tę
mierną książkę, która wypowiada się
z upoważnienia, jakiego nie posiada,
i która w związku z tym u wielu zagwarantowała sobie i swoim autorom
i wydawcom autorytet i prestiż znacznie wyższy niż ten, na jaki ona sama
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i jej autorzy mogliby zasługiwać – autorytet i prestiż będący wynikiem dokonań nie ich, lecz brata Russella jako
„owego sługi” z wielu lat chwalebnej
służby. Co więcej, poświęceni bracia,
którzy na spokojnie przeanalizowali tę
lekturę, zwracają naszą uwagę na to,
że stosuje ona względem Towarzystwa
biblijne symbole, które oznaczają inne
rzeczy, i przez to tysiące prowadzone
są do wierzenia, że Towarzystwo ma
wspaniałą pozycję w oczach Boga,
nadmiernie wywyższoną w stosunku
do tego, czym naprawdę jest, i w konsekwencji do odpowiedniego szacunku
i posłuszeństwa dla niego i jego urzędników. Na przykład, anioł z Obj. 8:3‑6
jest objaśniany jako symbolizujący Towarzystwo, gdy zaś zapalanie kadzidła
to wyłącznie rola najwyższego kapłana. Organizacja taka jak Towarzystwo
nie może się znajdować w Świątnicy,
a tym bardziej nie może tam ofiarować kadzidła. Podobnie też błędnie
zinterpretowano Obj. 14:18. Dość powiedzieć, że wielu spośród braterstwa
ma nadzieję, iż dzięki Pańskiej opatrzności te liczne błędne i złe odniesienia
Pisma Świętego w tej książce zostaną
wykazane, tak by Prawda mogła być
lepiej rozpoznana.
A zatem nasi bracia, tęskniąc i usiłując podążać za głosem Dobrego Pasterza, zwracają naszą uwagę na fakt, że
wielu przyjaciół jest w wielkim błędzie
odnośnie „kanału” za sprawą skrytego
twierdzenia, że Towarzystwo ma w zasadzie taki sam autorytet i władzę, jakie
miał brat Russell i miało ono, gdy był
on jeszcze wśród nas; tymczasem nasi
braterstwo wiedzą, że jego autorytet
„kanału” i wpływu jako „wiernego i mądrego sługi”, by rozdawać pokarm domowi wiary, ustał wraz z jego śmiercią
i nigdy nie został przeniesiony na kogoś
innego indywidualnie lub na korporację oraz że Towarzystwo, zgodnie ze
swym statutem i Boską opatrznością
było i jest niczym więcej jak tylko narzędziem współpracy pomiędzy tymi,
którzy je wspierają przy rozsyłaniu jego
wieści.
Do tego jeszcze, jako część obecnego poważnego sprawdzianu, podnoszony jest przez braterstwo w wielu
zborach argument, że większościowy
głos w Kościele jest wyrazem Pańskiego
upodobania i tym sposobem wielu braci skłonnych jest wierzyć, że większość
w sondażach, jak i wyniki ostatniego
głosowania wyrażają Pańskie upodobanie jako wiążące dla współpracy całego
Kościoła; natomiast wierni bracia, cho-

dzący w świetle swych lamp, zwracają
naszą uwagę na to, że zasada większości ma zastosowanie jedynie między
wiernymi Bogu i w pełni poświęconymi
ludźmi, którym nigdy nie było dane
prawo dyktowania Panu, jak ma być
wykonywana Jego praca, a tym bardziej
pomijania Jego rozporządzeń; bo gdybyśmy mieli stosować tę większościową
regulację, bez kwalifikacji, do wszystkich, którzy mianują imię Chrystusowe,
wtedy musiałoby to oznaczać, że akceptujemy i popieramy doktryny i praktyki
Kościoła rzymskokatolickiego, który
reprezentuje większość. Nasi wierni
bracia podają też argument, że na początku Wieku Ewangelii miała miejsce wielka apostazja, że wierni święci
w tamtym czasie szybko znaleźli się
poza masami niepoświęconych i tylko
częściowo poświęconych oraz że mniejszość, złożona z wiernych, nie poddała
się i nie podporządkowała większości,
lecz pozostała lojalna względem Pana
i zasad sprawiedliwości. Z powodu takiej wierności Bogu byli oni paleni jako
heretycy i prześladowani aż na śmierć.
Podobnie też wierny lud Boży znajdował się w mniejszości przez wszystkie
stulecia Wieku Ewangelii.
Drogo umiłowani w Panu, powyższa relacja przedstawia jedynie częściowo i bardzo łagodnie sytuację w kręgach
ludu Prawdy na całym świecie, wśród
tych, którzy wyznają, że są przywiązani
do doktryn i nauk biblijnych w interpretacji brata Russella. Nieunikniony
kryzys, do jakiego doprowadziły te okoliczności i uwarunkowania, jest niezwykle poważnym i powszechnym na skalę
światową podziałem wśród braterstwa.
Słowami nie da się wyrazić, jak bardzo te sprawy i ich rezultaty zdumiały
i zmartwiły serca wiernych; wie to Ten,
który „się serc bada” [Rzym. 8:27 BG].
W wielu przypadkach wymaga to zerwania ścisłych więzi i oznacza, że musimy rozstać się z gronem wielu osób,
które szczerze miłowaliśmy i z którymi
„mile naradzaliśmy się ze sobą i razem
chodziliśmy do domu Bożego” [Psalm
55:14 UGB]. Z radością pomoglibyśmy
tym braterstwu wydostać się z tej smutnej sytuacji.
Pytani przez wielu o to, kto jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy, odpowiadamy, że biorąc pod uwagę to, co
wyżej przedstawiliśmy, jak i uwzględniając liczne dodatkowe fakty opisane
w poprzednich publikacjach, pozostawiamy tę kwestię uważnemu czytelnikowi do samodzielnego rozstrzygnięcia
i modlimy się za każdym i za wszystki-
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mi o Boskie kierownictwo w tej sprawie. Jeden jest bowiem, któremu
mądrość pozwala rozeznać wszystkie
rzeczy i którego sąd jest sprawiedliwy;
wystarczy nam też zapewnienie, że „Sędzia całej ziemi (...) postąpi sprawiedliwie” [1 Mojż. 18:25 UBG].
Przez kilka miesięcy poprzedzających ostatnie doroczne wybory, wielu
wiernych braci miało nadzieję i szczerą
ufność, że na tym corocznym spotkaniu zostaną przyjęte pełne i kompletne
postanowienia, dzięki którym wszyscy
zaniepokojeni braterstwo mogliby być
w pełni wysłuchani w obecności udziałowców i w ten sposób umożliwiono by
polubowne rozstrzygnięcie; wielu osobom i zborom oficjalnie doradzano, że
sprawy te powinny i mają być dyskutowane na zebraniu akcjonariuszy, a nie
w zborach. Jakże rozczarowani byli ci
drodzy braterstwo, którzy uczestnicząc
w ostatnich rocznych wyborach, doświadczyli zduszenia wszelkich swych
wysiłków, by wyjaśnić sytuację, i odrzucenia każdej okazji zmierzającej do
uzyskania pokoju i zgody.
Wciąż jeszcze są tacy, co pytają:
Czy nie powinniśmy pójść na ustępstwo i ponieść każdą ofiarę, by tylko
pozostać w harmonii z Towarzystwem?
Odpowiedzi podanej przez myślących
braci udzielają nasz Pan i apostołowie
jako nasz przykład i nasi nauczyciele.
Tak; poniesienie ofiary to sprawa indywidualnego wyboru, a nie zasady.
O samym Zbawcy napisane jest: „Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił
cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości
bardziej niż twoich towarzyszy” [Hebr.
1:9 UBG]. Naszemu Panu zostałyby
oszczędzone Jego cierpienia, upokorzenie i hańba, gdyby poszedł na kompromis; ponieważ jednak zawarł ze swym
Ojcem Niebieskim poważną umowę, że
spełni Jego wolę za każdą cenę, nie pozwolił żadnemu człowiekowi ani jakiemuś ziemskiemu celowi zawrócić Go
z drogi powinności i posłuszeństwa aż
do śmierci. Podobnie też święci prorocy
i apostołowie, z powodu swej wielkiej
wiary w Boga, okazali lojalność względem Niego i zasad sprawiedliwości, nie
ceniąc swego życia, nie dbając o poważanie i poklask u ludzi, lecz zabiegając
o całkowite uznanie u Boga. „Malutkie
stadko” wiernych świętych w ciągu dyspensacji ewangelicznej także zyskiwało
uznanie u Boga, udowadniając swoją
miłość dla sprawiedliwości i prawdy
oraz nienawiść dla nieprawości. Drogo umiłowani, czy my, którzy żyjemy
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w „czasach ostatecznych”, zlekceważymy i zapomnimy te wzniosłe lekcje,
jakie docierały do nas przez wieki? Czy
nie powinniśmy pamiętać, że Bóg zawsze wyrażał szczególny zachwyt dla
tych, którzy kochają sprawiedliwość
w każdym zagrożeniu?
Nad wszystkich ludzi na ziemi naśladowcy stóp wielkiego założyciela
chrześcijaństwa prawdziwie miłują pokój, ale wierni studenci historii religii
dobrze wiedzą, że Bóg dopuścił pewne
odłączenia w przeszłości i że istnieją
pewne okoliczności, które sprawiają,
że odłączenie staje się absolutną koniecznością dla tych, którzy pozostają
wierni woli Bożej. Zauważamy np., że
w żniwie Wieku Żydowskiego poselstwo naszego Pana spowodowało odłączenie; w ciągu żniwa Wieku Ewangelii
poselstwo Pańskie znów spowodowało
i nadal powoduje odłączenia, podziały między różnymi klasami ludzi. Kolejnymi przykładami tego, że Pismo
Święte autoryzuje rozdzielenie, są napomnienia św. Pawła: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi
Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja
was przyjmę” [2 Kor. 6:17 UBG]. Posłuchajcie też ostrzeżenia Objawiciela:
„Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście
nie byli uczestnikami jego grzechów
i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” [Obj. 18:4 NB]. Zgodnie z tym szczere i wierne dzieci Boże
w obecnym czasie twierdzą, że Pismo
Święte i rozum wskazują, iż ci, co chcą
być wierni Pańskim rozporządzeniom,
są usprawiedliwieni w swym zaakceptowaniu odłączenia jako faktu, gdyż
zostało ono na nich wymuszone przez
zastosowanie samowolnych prób, nigdzie nie wspomnianych w Piśmie
Świętym ani nie zalecanych przez naszego drogiego pastora; w ręce Pana
składamy ujawnienie odpowiedzialności za obecny stan i wierzymy, że najpewniej wywodzi On to na jaw teraz,
gdy jaśnieje obecność Chrystusa.
Tym sposobem z jednej strony
ujawnia się podział; z drugiej zaś strony, równocześnie z tymi faktami i zdarzeniami, bracia, których nazwiskami
podpisany jest ten list, otrzymali wielką
ilość listów i ustnych zapewnień wyrażających głębokie i szczere zrozumienie dla potrzeb tych, którzy są lojalni
względem Pańskich dróg, podanych
przez pastora Russella. Potrzeby te wołają o duchowy pokarm, świętą usługę
i społeczność nowego stworzenia, jakiej
im odmówiono, wprowadzając w ostatnich kilku miesiącach nowe kierunki,

publikacje, aktywności i cele. Potrzeby
te, objawione naszym oczom i uszom,
wydają się nam Boskim wsparciem. Co
z tego wyniknie? Czy można odmówić
zaspokojenia tych słusznych pragnień?
Czy jakikolwiek brat w Chrystusie zamknie swoje wnętrzności zlitowania na
takowe potrzeby i wołanie o pomoc?

Konwencja w Fort Pitt
w Pittsburghu, P.A.
Na okoliczność ostatnich dorocznych wyborów spora liczba przedstawicieli braterstwa z różnych grup,
rozczarowana tym, że nie udało się
osiągnąć powszechnej zgody i pokoju, postanowiła spotkać się razem na
społeczność, modlitwę i konferencję,
całkowicie nieformalnie, 5 stycznia
1918 roku. Inni podobnie myślący,
usłyszawszy o niej, także przybyli;
i, choć brzmi to dziwnie, bez programu i spontanicznie ta nieformalna
konferencja urosła do rangi małej
konwencji, która odbyła się w salonach hotelu Fort Pitt w Pittsburghu,
w stanie Pensylwania. Nazajutrz zorganizowano trzy kolejne sesje tej konwencji, a uczestniczyli w niej przedstawiciele licznych zborów. Ci, którzy
byli obecni, twierdzili, że nigdy nie
brali udziału w tak duchowo ożywiającej konwencji. Zaiste, dobrze było
tam być! Zaprawdę Pan też tam był,
oświecając, wzmacniając i pocieszając
swój lud! W świadectwach wyrażano
wielokrotnie pragnienie duchowego
pokarmu, pracy i społeczności. Zwracano się wzajemnie o pomoc dla siebie
i dla braterstwa w różnych zborach.
W końcu jeden brat na własną rękę
przedłożył rezolucję, którą jednogłośnie przyjęto, mianującą Komitet siedmiu braci (z udzielonym im następnie
upoważnieniem do zapełniania wakatów) do szukania i odczytania Pańskiej
woli co do kroków, jakie, jeśli w ogóle,
miałyby być podjęte dla zaspokojenia
tych potrzeb oraz do przeprowadzenia tego zadania; chodziło o podjęcie
takich kroków, jakie zgodnie z Boską
opatrznością pomogłyby braterstwu.
Jednomyślnie przyjęto też rezolucję nakazującą Komitetowi przygotowanie listu, który miałby być rozesłany do sióstr i braci na całym świecie,
stojących przy Pańskich rozporządzeniach podanych za pośrednictwem
brata Russella, z prośbą o wyrażenie
swych przekonań odnośnie Pańskich
zamysłów, jeśli chodzi o zaspokojenie
ich potrzeby duchowego pożywienia,
służby i społeczności oraz formy usłu-

gi, jaka byłaby, ich zdaniem, zgodna
z wolą Pana i stanowiła pomoc dla nich.
Rezolucja ta zrodziła się z przekonania,
że Pan okaże swą wolę poprzez głos
Jego ludu w tych sprawach. Nie chcąc
podejmować żadnych kroków, dopóki
nie uznano by takowych za wolę Pana,
Komitet odczuwał wdzięczność za tę
sugestię; i w ciągu całej konwencji modlono się do Pana o okazanie Jego woli
w tej sprawie poprzez odpowiedź Jego
wiernego ludu. Jak ustalono, ów list
został wysłany po to, by Komitet otrzymał pomoc w ustaleniu Pańskiej woli,
co, jeśli w ogóle cokolwiek, należałoby
podjąć dla zaspokojenia potrzeb wielu
braci. Komitet oczekuje na Jego odpowiedź w postaci głosu Jego ludu. Oby
łaskawy Ojciec Niebieski sprawił, by to
się urzeczywistniło! Komitet błaga was
zatem o to, umiłowani braterstwo, byście uczynili to przedmiotem waszych
żarliwych rozważań i szczerych modlitw, a następnie o napisanie swoich
myśli na temat Pańskiej woli dotyczącej
sugestii zawartych w tym liście.

Wstępne propozycje
pomocy
Komitet pragnie zaproponować
dwa sposoby, o których wzmianka
na konwencji zyskała ogólne poparcie i które, jak się sądzi, jeśli taka będzie wola Pana, mogą stanowić formę
usługi dla tych, co trwają mocno przy
zasadach prawdy i sprawiedliwości
prezentowanych w nauczaniu brata
Russella, w zarządzeniach, statucie i testamencie. Chcielibyśmy, żebyście się
wypowiedzieli na temat przyjęcia zasugerowanych sposobów usługi, a jeśli
uznacie, że taka jest wola Pana, to czy
będziecie współpracować z Komitetem
w dalszym sprawowaniu takiej służby
dla Pańskiego ludu.
Niewątpliwie zainteresuje was fakt,
że wartościowy dom i działka podarowane zostały do wykorzystania na
siedzibę takiej działalności, jeśli Pan
zechce, aby praca taka była wykonywana. Komitet zasugerowałby następujące dwie metody wspomniane na konwencji, dzięki którym, jeśli taka będzie
wola Pana, braterstwo mogą otrzymać
wsparcie:
1. Praca pielgrzymów;
2. Periodyk.
Komitet ma do dyspozycji pewną
liczbę doświadczonych i zdolnych braci na stanowisko pielgrzymów. Oprócz
braci wchodzących w skład Komitetu
Redakcyjnego, z których kilku zostało z imienia wskazanych do tego celu
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w ostatniej woli brata Russella, ma on
do wykorzystania w czasopiśmie aktualne przedruki artykułów publikowanych przez brata Russella, inne stosowne i pomocne artykuły, odpowiedzi na
pytania i listy od zainteresowanych; periodyk oczywiście nie będzie w żadnym
sensie wykorzystywany do rozwijania
prywatnych spekulacji czy zainteresowań.
Jeśli Pan uzna potrzebę takiej publikacji, będzie ona wydawana przez
komitet pięciu braci w taki sposób, jak
przewidział to w swej ostatniej woli
brat Russell dla „The Watch Tower”.
Komitet chciałby, aby te propozycje nie
zostały zaakceptowane tylko dlatego,
że on je zgłasza. Czyni on to bowiem
wyłącznie po to, by podać wstępne propozycje pomocy. Jeśli ktokolwiek z braterstwa uważałby, że nie są one zgodne
z wolą Pana, prosimy, by osoby te wyraziły się na ten temat. Komitet będzie
wdzięczny za inne sugestie do rozważenia, zwięźle podane.
Niezależnie od dziedziny służby, jakiej pragnie Pan, podjęte zostaną szczere i, jak wierzymy, skuteczne wysiłki, by
realizować ideały brata Russella wyrażane na drugiej stronicy „The Watch
Tower” odnośnie misji tego wydawnictwa. Praca ta ma służyć szczególnie
pociesze i wsparciu świętych; będzie się
też jak najbardziej kierować naukami
i zasadami, jakie Pan podał przez swego „wiernego szafarza”. Komitet zobowiązuje się do jak najbardziej szczerego
podążania w miarę swych możliwości
za tymi naukami i zasadami, trwając
w nich przy pomocy Pańskiej łaski. Nie
z własnej inicjatywy, lecz w imieniu
Pana i z upoważnienia i polecenia braterstwa zgromadzonego na wspomnianej konwencji, podpisany niżej Komitet
wysyła do was ten list wraz z bratnimi
pozdrowieniami i gorącymi życzeniami
Bożego błogosławieństwa, prosząc was,
drogo umiłowani w Panu, byście uczynili ten list przedmiotem wnikliwego
rozważenia i szczerej modlitwy i pozwolili następnie Komitetowi poznać
wasze stanowisko. Niech wolno będzie
Komitetowi zgłosić następujące propozycje:
1. Komitet prosi jedynie o odpowiedzi sympatyzujące z jego punktem
widzenia. Listy pochodzące od tych,
którzy mają życzenie wspierać innowacje wprowadzone w ostatnim roku, nie
będą brane pod uwagę, gdyż Komitet
spodziewa się odczytać wolę Pana wyrażoną w tej kwestii głosem tych jedynie,
co są wierni Pańskim drogom, poda-

nym, jak wierzymy, za pośrednictwem
owego „wiernego i mądrego sługi”.
2. W przypadku uznania przez
większość (tych, którzy zapatrują się
na sprawę podobnie jak konwencja), że
Pan chce publikowania periodyku, praca nad nim będzie kontynuowana tak
sprawnie, jak to możliwe. Gdy wpłynie
wystarczająca ilość zamówień na czasopismo, zanim pierwszy numer zostanie
rozesłany, po kosztach przesyłki drugą
klasą, opłata wynosić będzie jeden cent
za funta; w innym razie koszt wyniesie
jeden cent za dwie uncje. W tym ostatnim przypadku Komitet byłby zmuszony zapłacić kilkaset dolarów więcej niż
w pierwszym. Fakt ten skłania Komitet
do zaproponowania i poproszenia, by
wszyscy, którzy pragną takiego periodyku, jak najprędzej przesłali na jego
subskrypcję jednego dolara za rok.
Gdyby się okazało, że wydawanie takiego periodyku nie będzie wolą Pana,
pieniądze zostaną zwrócone. Dodatkowo można zamówić prenumeratę dla
Pańskich ubogich czy innych. Można
to zrobić równocześnie z zamówieniem
dla siebie samego. W każdym przypadku prosimy o wyraźne podanie pełnego
adresu.
Korespondencję można wysyłać
na adres: Mr. I.F. Hoskins, Secretary,
Lock Box 13, Brooklyn, N. Y.
Niżej podpisany Komitet, świadomy, że to Pan jest Głową Kościoła,
pragnie, by w tej sprawie działa się nie
ich, lecz Jego wola. Drodzy braterstwo,
Komitet zwraca się więc do was w imieniu Pana, byście przyłączyli się doń
w modlitwie do Pana o to, by zechciał
okazać swoją wolę w kwestii przedstawionych wam w tym liście zagadnień.
Jest to przedmiotem myśli i modlitw
wielu świętych na całym świecie.
(...)
Komitet modli się o błogosławieństwo dla was zgodne z tym, co pisali
apostołowie: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen” – 2 Kor. 13:14.
Pozostający w żarliwej miłości dla
Was i dla Pana Wasi bracia i współsłudzy w Chrystusie
J.D. Wright,
I.I. Margeson,
F.H. McGee,
R.G. Jolly,
P.S.L. Johnson,
I.F. Hoskins,
R.H. Hirsh
Brooklyn, stan Nowy Jork, 1 marca 1918
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Konwencja w Asbury Park
ez wątpienia wszystkich zainteresuje relacja z konwencji, która
odbyła się w dniach 26‑29 lipca [1918]
w Asbury Park. Wierzymy, że ta konferencja przyjaciół okazała się bogatym
doświadczeniem dla wszystkich obecnych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jaką wielu z was otrzymało, konwencja miała się rozpocząć o godzinie
10 rano 26 lipca. Przyjaciele zjechali się
z wielu stanów, zasadniczo jednak ze
Wschodu, ale zgodnie z naszymi oczekiwaniami przybyła pokaźna liczba reprezentantów z tak odległych miejsc na
Zachodzie, jak Nebraska, stąd też w sumie obecnych było około 300 osób.
Wielu z przybyłych nie uczestniczyło
w żadnej konwencji od śmierci naszego
pastora i przywilej ponownego zebrania
się z osobami podobnej kosztownej wiary sprawił, że ich twarze jaśniały, a serca pałały pełną miłości wdzięcznością,
tym bardziej, że w ciągu ostatniego roku
większość dojmująco odczuła obciążenie
związane z niepokojącą sytuacją i ognistymi próbami, jakie na nich przyszły.
Wybór Asbury Park jako miejsca konwencji był, jak wierzymy, bardzo trafny
z wielu korzystnych powodów. Oprócz
centralnego położenia, szczególnie jeśli
się uwzględni Wschód, Asbury leży na
wybrzeżu, gdzie piękna sceneria oceanu
oraz delikatna morska bryza dodatkowo powiększają indywidualne poczucie
komfortu i sprawiają, że miasto to jest
jednym z najbardziej uroczych miejsc,
by się odosobnić i uciec od zabiegania
i trudów codzienności.
Konwencja przebiegała tak, jak się
zazwyczaj praktykuje. Przygotowując
ją, mieliśmy możliwość wyboru wielu
uzdolnionych braci – zwracając się do
przyjaciół, wśród których znajdowało się kilku doświadczonych mówców
uwzględnianych przez brata Russella
w programach konwencji we wcześniejszych latach. Każdego dnia było od
trzech do sześciu wykładów, a ponadto
sympozjum, wielbienie i zebranie świadectw oraz zebrania gospodarcze, co
niemal całkowicie zapełniło czas od początku do końca. Bracia V.H. Kimball
z Bostonu i R.E. Streeter z Providence
znakomicie służyli jako przewodniczący konwencji.
Wykłady miały zasadniczo bardzo
duchowy i budujący charakter, dotykając tej czy innej fazy doświadczeń prawdziwego Kościoła, a szczególnie przeżyć
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i perspektyw Pańskiego ludu w obecnej
dobie. Naprawdę z przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że ogólnie mówcy
bardzo się starali zwracać uwagę na to,
co jest najbardziej potrzebne do rozwoju chrześcijańskiego charakteru i ozdobienia życia łaskami i owocami ducha
świętego przygotowującymi do osiągnięcia bliższej jedności z niebiańskim
Oblubieńcem. W związku z tym często
nawiązywano do życia i nauk naszego zmarłego pastora, bo choć odszedł
spośród nas, to jego przesłanie wciąż
przemawia do Pańskiego ludu żywym
brzmieniem, napominając wszystkich
naśladowców Chrystusa do wytrwałości i wierności w niesieniu krzyża,
z nadzieją zdobycia niewiędnącej korony chwały. Naprawdę dodawał otuchy
widok tej ogólnej tendencji wśród przyjaciół, by się miłować i zachowywać
pamięć o naszym drogim pastorze oraz
okazywać wierność jego interpretacji
Pańskiego Słowa.
Sobotnie popołudnie 27 lipca przeznaczono specjalnie na zebranie gospodarcze, gdyż uznano za stosowne, by
przyjaciele mieli możliwość wyrażenia
opinii odnośnie ogólnych spraw dotyczących charakteru pracy czy służby,
jaką Pan zechciałby uruchomić dla
swego ludu. Potem, jako że Komitet
był konfrontowany z różnymi problemami i trudnościami przez ostatnich
kilka miesięcy, pomyślano, że najlepiej
będzie przedstawić je pod rozwagę konwencji. Jeden z braci został poproszony
o sprawozdanie dotyczące Komitetu
i jego działań do obecnej chwili.
W swojej relacji brat cofnął się do
czasu powołania Komitetu w Pittsburghu 6 stycznia przez niewielkie, bo
liczące około 32 osoby grono, które
zebrało się w celu zastanowienia się
nad sprawami rozproszonych owiec.
W rezultacie tego posiedzenia pozostała grupa 25 osób mianowała Komitet
siedmiu braci w tym celu, by naradził
się on i spróbował odczytać wolę Pana
odnośnie działalności, która byłaby pomocna dla ludu Pańskiego w całym kraju w duchowych sprawach, szczególnie
w kwestii przygotowania periodyku
i zorganizowania służby pielgrzymów
oraz dla zrealizowania, zgodnie ze swymi najlepszymi możliwościami i oceną,
wszystkiego, co tylko ich zdaniem da
się rozpoznać jako Pańskie kierownictwo w tych sprawach.

Wkrótce po powrocie z konwencji
w Pittsburghu bracia zaczęli przygotowywać list okólny, by rozesłać go do
przyjaciół z zapytaniem o ich życzenia
związane z takiego rodzaju usługą, jak
periodyk czy służba pielgrzymów. List
ten opatrzony był datą 1 marca 1918.
Chcąc pozostawić przyjaciołom w bardziej oddalonych miejscach dość czasu na udzielenie odpowiedzi, Komitet
nie doszedł do żadnych ostatecznych
wniosków co do tego, jaką służbę należy podjąć, aż do spotkania, jakie odbyło się sześć tygodni po rozesłaniu listu
okólnego. Na tym spotkaniu omówiono
ogólny odzew na list i stwierdzono, że
prawie wszyscy korespondenci, którzy odpisali Komitetowi, wyrazili chęć
posiadania periodyku. Odzew był tak
przychylny, że Komitet zdecydował, iż
należy podjąć poważne kroki w kierunku przygotowania się do publikowania
czasopisma, wyznaczając nawet Komitet Redakcyjny, który miał upoważnienie do tworzenia i przygotowywania
materiałów do publikacji.
Wyjaśniono w związku z powyższym, że mimo iż Komitet był jednomyślny w przekonaniu, że powinno
się prowadzić jakąś ogólną usługę dla
Pańskiego ludu, to z drugiej strony
przez cały ten czas, a nawet do dnia
tej konwencji musiał mierzyć się z poważnymi trudnościami i problemami,
które praktycznie uniemożliwiały satysfakcjonujące uruchomienie jakiegokolwiek rodzaju służby. Owe trudności
i problemy zaistniały poprzez fakt, że
trzej bracia z Komitetu odkryli pewne
nowe kierunki myślenia odnośnie obrazów i symboli biblijnych, co było dla
nich nowym i ważnym światłem i co do
których uważali, że powinny one zostać
przyjęte jako wytyczne działania całego
Komitetu. Zgodnie z tym podjęto energiczne wysiłki, by strategia działania
i praca Komitetu były stosowne do tych
nowych interpretacji Pisma Świętego,
których nie akceptowała i nie popierała
większość Komitetu. I tak przykładowo, gdy ostatnio Komitet postanowił
wydawać periodyk, powstało pytanie,
jaka będzie najlepsza i najmądrzejsza
metoda jego rozsyłania oraz załatwiania kwestii finansowych związanych
z tym przedsięwzięciem. Wysunięto
kilka propozycji co do tego, kto lub co
ma stanowić wydawcę. Niektórzy proponowali, żeby podać jedno nazwisko

członka Komitetu jako edytora i stałego
sponsora publikacji albo żeby trzech lub
więcej członków Komitetu działało jako
wydawcy itp. Sugestiom tym sprzeciwiła się poważnie większość Komitetu, na
tej podstawie, że nierozsądnie byłoby
uruchomić wydawanie periodyku lub
jakąkolwiek służbę w oparciu o nadzór
jednostki lub nawet Komitetu złożonego z siedmiu osób. Dlatego też powinniśmy się starannie wystrzegać czegoś
takiego przy uruchamianiu gazety czy
pracy oraz działać w taki sposób i na takiej zasadzie, by cały nadzór spoczywał
w rękach prenumeratorów – samych
przyjaciół oraz z uwzględnieniem dowolnych zmian, jakie mieliby oni życzenie kiedykolwiek wprowadzić.
W tym celu brat McGee, który dobrze się orientuje w kwestiach prawnych, zwrócił uwagę Komitetowi na to,
że działalność gospodarcza powinna
zostać zorganizowana na kształt Watch
Tower Bible and Tract Society, w Nowym Jorku określanej mianem spółki
członkowskiej. Takie jej urządzenie
pozwalałoby każdemu subskrybentowi mieć członkostwo w firmie, a prawo
i zadanie nadzorowania pracy i polityki
działania zawsze spoczywałoby w rękach prenumeratorów i nie mogłoby
być zdominowane przez żadną osobę
czy grupę osób; dokładnie tak, jak zorganizował Watch Tower Bible and Tract Society brat Russell, rozumiejąc, że
nadzór będzie w rękach akcjonariuszy,
szczególnie po jego śmierci.
Trzech spośród członków Komitetu zgłosiło swój sprzeciw wobec takiego rozporządzenia, utrzymując, że
mają oni biblijne podstawy, by uważać, że złą rzeczą jest tworzenie korporacji, jak i złą sprawą dla ludu Pana
jest zakładanie takiej organizacji.
Wyjaśniono wszakże, że zaproponowana forma spółki nie jest w żadnym
sensie próbą organizowania Kościoła,
gdyż został on w zupełności założony
na początku ery chrześcijańskiej, gdy
nasz Pan i apostołowie ustalili reguły
i zasady oraz uformowali organizację Kościoła na cały Wiek Ewangelii.
Zasugerowana korporacja nie jest też
zakładaniem nowej sekty ani denominacji, jak i brat Russell nie organizował Kościoła ani nie tworzył sekty,
gdy zakładał różne firmy, by przez nie
prowadzić działalność zgodnie z państwowym prawem i sprawować misję
usługiwania. Korporacja zaproponowana obecnie przez większość z Komitetu miałaby ten sam cel – by wszystko działo się uczciwie i porządnie
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i by nadzór nad pracą mógł spoczywać
w rękach wiernego ludu Prawdy.
Wyjaśniono także, że Komitet nie
podjął żadnych działań w sprawie
utworzenia korporacji, woląc przedstawić kwestię jej powołania na konwencji
i konsekwentnie też nie wydano jeszcze
periodyku.
Zaznaczono, że zarysowały się wśród
członków Komitetu dwie różne strategie
działania. Jedna, którą można by określić mianem radykalnej, opowiadająca się za propagowaniem nowych, dla
wielu wątpliwych i zaskakujących kierunków myślenia, oraz druga, strategia
konserwatywna, która reprezentowałaby takie kierunki myślenia i takie usługiwanie Słowem, jak zostało to jasno
ustanowione w stwierdzeniach Pisma
Świętego. Ze względu na tę sytuację,
w której Komitet stwierdził swą niezdolność do harmonijnego przystąpienia do
pracy, wyjaśniono, że teraz cała sprawa
jest w rękach konwencji, by otrzymać
wskazówki i według nich działać.
Po tym sprawozdaniu zrodziło
się pytanie o prawomocność istnienia
Komitetu i padło wyjaśnienie, że autorytet Komitetu opiera się jedynie na
mianowaniu tych dwudziestu pięciu
osób, jakie 6 stycznia zebrały się w hotelu Fort Pitt w Pittsburghu i że Komitet wyznaczono na czas nieokreślony,
zastrzegając możliwość odwołania go
w dowolnym czasie. Stwierdzono potem, że większość tych, którzy stanowili zgromadzenie w hotelu Fort Pitt
6 stycznia, jest obecna na konwencji
i że osoby te natychmiast zaznaczyły
swoje pragnienie zwrócenia konwencji
wszystkich swoich praw i przywilejów,
jeśli chodzi o mianowanie Komitetu.
W tym punkcie członkowie Komitetu
łącznie złożyli rezygnację. Została ona
jednogłośnie przyjęta; wyrażono też
podziękowanie i wdzięczność za ich
wysiłki miłości i służbę dotąd pełnioną.
A oto bracia, którzy zrezygnowali: J.D.
Wright, R.H. Hirsh, P.S.L. Johnson,
R.G. Jolly, I.I. Margeson, F.H. McGee
i I.F. Hoskins.
Sprawą, nad którą się następnie zastanawiano, był wybór nowego Komitetu i odbyła się długa dyskusja na temat
sposobu, w jaki ten inny Komitet miałby
służyć przyjaciołom i jakie kierunki działania można by w tej usłudze wskazać.
Jednak jeszcze zanim określono dokładnie wytyczne działania dla tego innego
Komitetu, odbyły się nominacje w celu
jego wybrania. W wyniku głosowania
wybrani zostali większością głosów następujący bracia: J.D. Wright, H.Clay

Rockwell, I.F. Hoskins, F.H. McGee, I. I.
Margeson, F.F. Cook i P.L. Greiner.
Uchwalono też zalecenie, by nowy
Komitet spotkał się możliwie jak najszybciej i sformułował takie kierunki
służby, jakie byłyby najlepsze do uruchomienia i by je mieć w pogotowiu do
zaprezentowania na konwencji, zanim
zamknie ona obrady. Na tym zakończono program zebrania gospodarczego
tego sobotniego popołudnia.
W niedzielę rano zwołano spotkanie Komitetu i po około godzinnej dyskusji sformułowano następujące zalecenia jako wskazówki odnośnie służby,
które zostaną przedłożone konwencji.
1) Że Komitet jest upoważniony do
organizowania innej konwencji, kiedykolwiek wyda się to zasadne.
2) Że Komitet jest upoważniony do
wydawania periodyku i podjęcia według swego uznania stosownych postanowień odnośnie pracy pielgrzymów.
3) Że tych siedmiu braci z Komitetu stanowi Zarząd i są oni upoważnieni
do utworzenia niedochodowej korporacji jako spółki nie w celu osiągania zysków, ale na kształt Watch Tower Bible
and Tract Society określanej w Nowym
Jorku mianem spółki członkowskiej.
Po wykładach popołudniowych
zalecenia te zostały odczytane zgromadzonym na konwencji. Rozgorzała spora dyskusja wokół tych zaleceń,
szczególnie w odniesieniu do utworzenia korporacji, by przez nią wydawać
periodyk i prowadzić pracę. Wydaje się
w tym miejscu właściwe, by nadmienić, że dwaj członkowie poprzedniego Komitetu, bracia Johnson i Jolly,
stwierdzili, iż byli przeciwni tworzeniu
korporacji i wszczęli żywy protest przeciwko czemukolwiek w tym rodzaju,
utrzymując, że mają biblijne dowody
w obrazach i symbolach Starego Testamentu, by wierzyć, że jest to przeciwne
Słowu Pana i że w związku z tym dla
każdego, kto biegnie w wyścigu o członkostwo w Malutkim Stadku, złą rzeczą
jest mieć cokolwiek wspólnego z korporacją zorganizowaną do prowadzenia pracy religijnej; bracia ci nalegali,
by dano im możliwość przedstawienia
wersetów Pisma Świętego w obronie
tego stanowiska przeciwnego tworzeniu korporacji. Przyjaciele, pragnąc
uzyskania wszelkiego możliwego światła w tej i innych kwestiach, przegłosowali, by posłuchać, co bracia ci mają
do powiedzenia na ten temat. Zgodnie
z tym przez półtorej godziny słuchano brata Johnsona. Następnie jeden
z braci z Komitetu udzielił krótkiej od-
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powiedzi na argumenty, jakie zostały
przedstawione przeciwko formowaniu
organizacji. Dodatkowo wyjaśniono,
że zamysłem Komitetu w ogóle nie jest
jakaś próba zorganizowania Kościoła
czy też utworzenia jakiejś sekty; że nie
należy doszukiwać się niczego w ich intencjach. Lecz wierząc, że jakąkolwiek
rozpoczynano by pracę, powinna ona
opierać się na tej podstawie, że będzie
w pełni nadzorowana przez ogólne ciało ludu Prawdy i by uchronić się przed
czymkolwiek, co miałoby charakter
przywództwa i zakradnięcia się jednoosobowego nadzoru, została zaproponowana zorganizowana spółka jako
najlepszy sposób wydawania periodyku
i prowadzenia działalności związanej
z ogólną usługą.
Po tych uwagach końcowych głosowano, czy biblijne jest tworzenie korporacji i większość opowiedziała się za
przekonaniem, że nic w Piśmie Świętym
nie potępia firmowej działalności, zorganizowanej w celu prowadzenia pra-

cy religijnej przez tych, którzy starają
się o członkostwo w Malutkim Stadku.
Jednakże ze względu na swe wątpliwości, jakie zrodziły się u niektórych co do
zasadności posługiwania się korporacją, mniejszość wyraziła tę wątpliwość,
głosując negatywnie. W rezultacie wydało się rozsądne, by nie naciskać i nie
ponaglać organizowania korporacji lub
też wydawania w tym czasie publikacji,
wierząc, że jeśli zostawi się tę sprawę na
jakiś czas, wola Pana zostanie wyraźniej
objawiona i będzie się można zająć tą
kwestią na późniejszej konwencji.
Niemniej jednak podjęto kroki
upoważniające Komitet do wydania
biuletynu, który nie miał zawierać ogólnego nauczania czy zagadnień doktrynalnych, lecz zasadniczo podawać ogólne informacje ciekawe dla przyjaciół
i który umożliwiałby komunikowanie
się różnych zborów ze sobą. Ponadto
upoważniono też Komitet do ustalenia
funduszy, jakich wymagałaby służba
pielgrzymów oraz do zwołania Kon-

Święte zgromadzenie
w Providence
8‑10 listopada 1918
„Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego
bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie” – Filip. 4:19.
„Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.
Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie
prostować twoje ścieżki” – Przyp. 3:5‑6.
Witamy w imieniu Pana!
Konwencja Generalna, która odbyła się w dniach 8‑10 listopada w Providence, w stanie Rhode Island, okazała
się jednym z bardziej udanych, o ile nie
najbardziej błogosławionym wydarzeniem, jakie lud Pański przeżył w kilku
ostatnich latach. Około trzystu przyjaciół zebrało się na tę społeczność, nabożeństwo i wielbienie. Zgromadzenie
tworzyli zasadniczo goście z następujących stanów: Massachusetts, Rhode
Island, Connecticut, Maine, Vermont,
Pensylwania, Wirginia, Nowy Jork
i New Jersey. Stanowiło to bardzo dobrą reprezentację ogółu braterstwa.
Jako że przyjaciele spotkali się
w tym właśnie mieście, przywołano ich
pamięci pewne interesujące fakty historyczne związane z tym miejscem. Przypomniano, że już na początku siedemnastego wieku Roger Williams, wraz

z kilkoma towarzyszami, założył tu osadę, którą nazwał Providence; na pewno z potrzeby upamiętnienia Boskiej
opatrzności nad nim i jego towarzyszami w ich kłopotach. Wygnani z kolonii
Massachusetts w wyniku prześladowań
religijnych, uciekli na pustkowie, gdzie
mogli praktykować swoją wolność religijną i czcić Pana zaletą świętości tak,
jak dyktowało im ich własne sumienie.
Przyjemna była zatem myśl, że teraz, po blisko trzystu latach, wierni naśladowcy Chrystusa znów zebrali się,
by czcić tego samego Pana i Mistrza
w mieście, które zasługuje na szczególne wyróżnienie na liście miejsc zasłużonych ze względu na oddanie dla ducha
Chrystusowego i żarliwe umiłowanie
wolności przez tych, którzy założyli
miasto Providence.
Szczera gorliwość i miłujący duch
poświęcenia u naszych drogich przyja-

wencji Generalnej, kiedykolwiek wyda
się to wskazane. Uznano też, że różne
zbory mają prawo i przywilej organizowania lokalnych konwencji, ale Generalna Konwencja, która dotyczyłaby
spraw wszystkich zborów, powinna być
zwoływana i organizowana dla całego
Kościoła poprzez jego przedstawicieli,
należycie mianowany Komitet. Sprawę tę jasno pojmują wszyscy miłujący
porządek i szanujący prawo ludzie i nie
wymaga ona szerszego omawiania.
Konwencję zakończono w poniedziałek po południu „ucztą miłości”,
pieśnią i modlitwą, w czym wszyscy
z serdecznością wzięli udział, a gdy
wszyscy życzyli sobie wzajemnie błogosławieństwa i wytrwania w Bogu,
jeden duch zacnej Głowy Kościoła wyraźnie odbijał się na ich twarzach i wyrażał tęsknotę ich serc za tą ostatnią
konwencją – ogólnym zgromadzeniem
Kościoła Pierworodnych poza zasłoną.
„The Herald” (biuletyn Komitetu),
15 sierpnia 1918

ciół ze zboru w Providence, pokazany
w przygotowaniu miejsca i wszystkiego dla wygody uczestników, zostały
przez wszystkich wyraźnie dostrzeżone
i wielce docenione. Każdą, z wyjątkiem
jednej, część konwencji przeprowadzono w Andrews Asembly Rooms, idealnym miejscu na zebranie. Z tyłu za
mównicą umieszczono piękny wykres
Planu Wieków, ponad którym namalowano dużymi literami napis „Witamy w imieniu Pana”. Po lewej i prawej
stronie wykresu widniały wersety przytoczone w nagłówku tego artykułu.
Po piątkowym porannym nabożeństwie otwierającym przewodniczący,
brat I.I. Margeson, przeczytał w imieniu zboru Providence list powitalny
R.E. Streetera. Potem, z niewielkimi
odchyleniami, następowały kolejne
punkty ustalonego programu konwencji. Wszystkie wykłady miały charakter
zachęcający, uszlachetniający duchowo
i ogólnie budujący. Gdy różni mówcy,
każdy we właściwy sobie sposób, spoglądali na wspaniały plan zbawienia,
odsłaniając coraz więcej „szerokości,
długości, głębokości i wysokości” miłości Niebieskiego Ojca przez Chrystusa,
naszego Pana, i gdy w duchu miłości
i łagodności nawoływali i zachęcali
wszystkich do odnowienia wysiłków
na „wąskiej drodze”, jaką szedł ich Odkupiciel, sala konwencyjna zdawała
się być napełniona obecnością samego
Króla.

Zapomniano na ten czas o rzeczach
tego świata i jego sprawach; cierpienia,
próby i zamieszania codziennego życia
– wszystko to zdawało się blaknąć wobec chwał i splendorów rzeczy niebieskich, tak wyraźnie przedstawianych.
W ciągu kolejnych części konwencji wiele wyrazów radości, wdzięczności
i pieśni czci i uwielbienia wznoszono ku
Temu, od którego płyną wszystkie błogosławieństwa. Zanoszono wiele szczerych modlitw za ludem Pańskim blisko
i daleko, za znanymi i nieznanymi, aby
w tym burzliwym czasie próby i zamieszania wszyscy mogli doznać w wystarczającym stopniu niezbędnej łaski
i siły, by z jej pomocą bojować na rzecz
prawdy i sprawiedliwości.
Nawet zebranie gospodarcze w sobotę po południu nie stanowiło wyjątku
pod względem pokoju, zgody i miłości,
gdyż braterstwo byli tak przepełnieni duchem świętym, duchem Pana, że
ta część konwencji przekształciła się
w prawdziwą „ucztę miłości”. W trakcie
tego zebrania nie zabrzmiała ani jedna
nuta niezgody, chociaż prawie wszyscy
uczestniczyli w radosnych obradach.
Wyglądało to tak, jakby jedni rywalizowali z drugimi drogimi przyjaciółmi
o to, kto okaże największą miarę rozwagi i braterskiej uprzejmości.
Tuż przed zaplanowanym po południu zebraniem gospodarczym grupa
około czterdziestu starszych i diakonów, reprezentujących kilka zborów,
zwołana została w celu nieformalnego
zastanowienia się nad tym, co zgodnie
z rozsądkiem należałoby przedstawić
generalnej konwencji w sesji popołudniowej. Na tym spotkaniu przedstawicieli otwarto kilka interesujących
dyskusji, w których wzięło udział sporo braci. W duchu łagodności i miłości
rozważano zagadnienia „za i przeciw”.
Jako zasadnicze w debacie zarysowały
się kwestie celowości sformułowania
prostych zasad organizacyjnych, które
pozwoliłyby kierować sprawami Kościoła oraz przygotować się do wydawania regularnego czasopisma. Odbyło
się nieformalne głosowanie, w którym
jednomyślnie opowiedziano się za kontynuowaniem pracy nad utworzeniem
organizacji do kierowania różnymi
dziedzinami służby.
Na rozpoczęcie zebrania gospodarczego po południu poproszono
w specjalnej modlitwie o Boskie błogosławieństwo i kierownictwo podczas konferencji. Przewodniczący, brat
I.I. Margeson, stwierdził w swoich
uwagach, że wydało się rzeczą mądrą
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zorganizowanie podczas tej konwencji
zebrania gospodarczego, ponieważ lud
Pański z niecierpliwością oczekiwał na
pewne kroki w kierunku lepszego zorganizowania głoszenia poselstwa wielkiego Króla.
Następnie odczytano i zatwierdzono protokół z zebrania gospodarczego
przeprowadzonego na konwencji Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego,
jaka odbyła się w Asbury Park w dniach
26‑29 lipca 1918 roku.
Zgłoszono też wniosek, by potem
sekretarz Komitetu zdał zgromadzonym na konwencji relację odnośnie
zarysu działalności Komitetu w służbie
dla Pana i Prawdy.
Sekretarz oznajmił, że z radością
może donieść o harmonijnej pracy Komitetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy; że odbyło się kilka spotkań Komitetu, w trakcie których jednogłośnie
przyjęto od trzydziestu do czterdziestu
wniosków i uchwał i że nie było w tym
czasie niezgody czy odmiennych opinii.
Brat meldował, że Komitet uczciwie starał się realizować życzenia i zalecenia zgłoszone przed trzema miesiącami na konwencji w Asbury Park. Przypomniał przyjaciołom, że ponieważ
w Asbury Park wydawało się, iż tam nie
nadszedł jeszcze czas ogólnego zorganizowania pracy, konwencja upoważniła
wówczas Komitet do wydawania publikacji mającej na celu zbieranie propozycji zmian od różnych zborów oraz
poruszanie zagadnień ogólnej natury
i korzystnych dla przyjaciół, z ogłoszeniami o konwencjach włącznie itd.
Wysłano trzy wydania tego biuletynu.
Przypominano o fakcie, że nałożono na
biuletyn pewne ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie nauk biblijnych, spraw
doktrynalnych itp. i że z tego powodu
biuletyn nie zamieszcza tyle listów i innych korzystnych materiałów, ile Komitet chciałby drukować.
Wyjaśniono, że zasadniczo Komitet
nie nakłaniał i nie namawiał przyjaciół
do tego, by się wypowiedzieli na temat
uruchomienia wydawania czasopisma
i organizacji pracy, gdyż już wcześniej
w tym roku, około 1 marca, rozszedł się
dość powszechnie obszerny list okólny,
w którym przyjaciele zostali poproszeni o określenie, w jakim według nich
kierunku zdaje się prowadzić Pan, jeśli chodzi o te sprawy, i wtedy znaczna większość stanowczo wyraziła stanowisko przychylne odnośnie jakiejś
istotnej usługi dla dobra wiernego ludu
Pana; przyjaciele ci nadal z niecierpli-

wością czekają na spełnienie ich oczekiwań w tym względzie.
Brat powiedział też, że biuletyn
nie wydaje się być wystarczająco satysfakcjonujący ani dla Komitetu, ani
ogólnie dla braterstwa, bo chociaż
w jakimś stopniu zaspokaja potrzeby
przyjaciół, jak wynika z otrzymywanej
korespondencji, bracia pragną bardziej
poważnego periodyku, w którym Prawda mogłaby być w zasadzie swobodnie
publikowana.
Jeśli chodzi o zaawansowanie pracy pielgrzymów, zaznaczono, że z powodu szerzącej się ostatnio epidemii
i konieczności zamknięcia sal zebrań
rozwój ten działalności bardzo się spowolnił. Jakkolwiek, odkąd zakaz spotkań został w wielu miejscach zniesiony,
przyjaciele zamawiają wizyty pielgrzymów i droga do rozwoju tej aktywności została otwarta. Podkreślono, że
Komitet zamierza wysłać w trasę kilku
pielgrzymów, jak tylko okoliczności na
to pozwolą. Jedną z dalszych podróży
odbył na dużym obszarze Środkowego
Zachodu brat Rockwell, którego obecność zainteresowała sporo zgromadzeń
i zorganizowały one wspaniałe nabożeństwa. Relacja z tej podróży ukazała
się w październikowym biuletynie.
Sekretarz zdał też zachęcający raport z działalności konwencyjnej. Jak
się wydaje, panuje wśród braterstwa
powszechne pragnienie wspólnego
zbierania się na społeczność i dla dodawania sobie otuchy; ostatnio przyszło
zaproszenie do St. Louis na konwencję
w dniach 6‑8 grudnia. Komitet przychylił się do tej prośby i zanosi się na to,
że frekwencja na tej konwencji bardzo
dopisze, gdyż miejsce jest centralnie
położone i łatwo dostępne dla przyjaciół na Zachodzie.
Jeśli chodzi o stan finansów, Komitet odniesie się do nich w sierpniowym biuletynie, gdyż brat L. Greiner,
skarbnik przy Komitecie, nie mógł
uczestniczyć w konwencji, stąd też nie
było możliwe przedstawienie na niej
raportu.
Na koniec tego wystąpienia braterstwo podziękowali za przekazanie sprawozdania i potwierdzili jego przyjęcie.
Następnie przewodniczący streścił dyskusje, jakie powstały w trakcie
nieformalnego spotkania starszych
i diakonów i odniósł się szczególnie do
zagadnienia, które, jak się wydaje, najbardziej dyskutowano – przedłożenie
społeczności konwencyjnej dwóch zaleceń dla Komitetu, jakie przedstawiono
na konwencji w Asbury Park w dniach
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26‑29 lipca 1918. Zalecenia te brzmiały
następująco:
Nr 5: „Że Komitet jest upoważniony do wydawania długo wyczekiwanego
periodyku”;
Nr 6: „Że Komitet jest upoważniony do utworzenia niedochodowej
korporacji; członkowie Komitetu mają
stanowić jej Zarząd. Korporacja ma być
w swym kształcie podobna do Watch
Tower Bible and Tract Society, na wzór
znanych w Nowym Jorku „korporacji
członkowskich”.
Przewodniczący opowiedział później, jak zalecenia te omawiano z każdego punktu widzenia i że we wstępnym głosowaniu bracia byli praktycznie
jednomyślni co do tego, że czas jest jak
najbardziej dogodny, by zająć się tymi
zaleceniami i na świeżo je rozważyć.
Jednogłośnie opowiedziano się za
zgłoszeniem tych rekomendacji (nr 5
i nr 6) dla Komitetu, przedstawionych
na konwencji w Asbury Park i zastanawiano się nad nimi oddzielnie; najpierw
nad kwestią utworzenia organizacji,
a potem nad zasadnością wydawania
regularnego czasopisma. Oba zalecenia zostały jednomyślnie przyjęte po
uprzejmej i zgodnej dyskusji. Wszyscy
obecni zgodzili się, że było to idealne
zebranie gospodarcze, czas radości dla
wszystkich.
Tym sposobem Komitet składający
się z siedmiu braci, mianowany przez
zgromadzenie przedstawicieli Pańskiego ludu na konwencji w Asbury Park,
jaka odbyła się w dniach 26‑29 lipca,
został również przez grono przedstawicieli zebrane w Providence upoważniony do tego, by się zorganizować i działać jako korporacja zgodnie z prawem
stanu Nowy Jork oraz do wydawania
religijnego czasopisma poświęconego
zagadnieniom „teraźniejszej prawdy”,
służbie dla braterstwa oraz czci i chwale wielkiego Boga, naszego niebiańskiego Ojca.
Ukonstytuowany Komitet tworzą następujący bracia: J.D. Wright,
I.I. Margeson, P.L. Greiner, F.H. McGee, H.C. Rockwell, E.J. Pritchard
i I.F. Hoskins.
Konwencja upoważniła też Komitet
do wskazania pięciu braci, którzy utworzyliby zespół redakcyjny nowego czasopisma; z chwilą ukazania się gazety
miano zaniechać wydawania biuletynu
autoryzowanego w Asbury Park.
Uchwałę przyjęto, nakazując Komitetowi podjęcie kroków niezbędnych do publikowania literatury do
darmowego rozpowszechniania przez
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wolontariuszy itd., a miałyby się na nią
składać pisma naszego wcześniejszego
pastora.
Zwrócono też uwagę konwencji na
pracę pasterską i pouczono Komitet, by
w miarę możliwości ożywił tę dziedzinę
służby i poczynił wszelkie przygotowania, by postępowała ona naprzód, dając
oczywiście do zrozumienia, że Komitet
może rozwinąć tę gałąź usługi tak dobrze
jak i inne tylko wówczas, gdy przyjaciele
będą współpracować sercem i czynem
oraz gdy znajdą się na to środki.
Następnie w uprzejmej dyskusji
rozmawiano o wyborze stosownej nazwy dla nowej instytucji, której powstanie usankcjonowano. Zaproponowano
wiele nazw, po czym zasugerowano, że
ci, którzy chcą zgłosić swoją propozycję, mogą napisać do sekretarza, a Komitet ją rozważy.
Na zakończenie zebrania gospodarczego przyjęto następującą uchwałę: Zdecydowano, że konwencja wyraża
swoje zaufanie do Komitetu i miłość
dla niego oraz pragnie, by „mówił do
synów Izraela, aby ciągnęli” [2 Mojż.
14:15 BG].
Warto tu zaznaczyć, że kroki podjęte przez konwencję na zebraniu gospodarczym, autoryzujące reorganizację
pracy, uznano za niezwykle znaczące,
jako że miało to miejsce prawie dokładnie w tej samej godzinie co ogłoszenie
pokoju i gdy narody tej ziemi złożyły
broń, kończąc największą wojnę światową; w niespełna dwanaście godzin po
zakończeniu konwencji cały świat jakby
Warunki do życia
w wolności otrzymaliśmy
jako ludzie w akcie
stworzenia, a jako
wierzący w akcie
odkupienia, jednak
umiejętność korzystania
z tego „szczęsnego” daru,
rozwijania go tak, by nie
dać się zniewolić nikomu
i niczemu, a jednocześnie
nie ograniczać ani tym
bardziej nie odbierać
wolności innym, to proces
całego życia w przypadku
pojedynczego wierzącego
człowieka, a całej
historii od stworzenia aż
po koniec Mesjańskiego
Królestwa w przypadku
społeczności wszystkich
potomków Adama.

się obudził i powstał do jednej wielkiej
i żarliwej hosanny chwały i dziękczynienia za ogłoszony wreszcie pokój.
Wydawało się, jakby wszyscy ludzie
podzielali radosne uczucia, jakie napełniały serca tych, którzy mieli przywilej
uczestniczyć w pokojowej konwencji
w Providence.
Ostatni dzień tej konwencji, niedziela 10 listopada, pozostanie na długo w pamięci tych, którzy brali udział
w duchowej radości i społeczności
w tych chwilach. Od uroczystego otwarcia po końcową „ucztę miłości” stale spływało wszystko, co było niezbędne, by odczuwać szczególną wspólnotę
z Ojcem Niebieskim i z tymi, którzy
mają być Bożymi kapłanami i królami.
Ostatnie słowa tekstu dzisiejszej „Manny”: „Ale się raduje z prawdy” (1 Kor.
13:6) trafnie wyrażają główne uczucie
i ducha, jaki kierował każdym z nabożeństw i który był zaiste kluczową nutą
przewijającą się przez całą konwencję.
Różni mówcy powtarzali jak echo
odczucia serc wszystkich, zachęcając
do odnowienia poświęcenia dla Pana
i w służbie dla Prawdy; a przede wszystkim podkreślali, że wytrwałość w rozwijaniu oraz męstwo i siła chrześcijańskiego charakteru są ważne i konieczne
do zdobycia miejsca w Królestwie Niebieskim. Wyglądało na to, iż wszystkich
ogromnie cieszy ta perspektywa, że
Kościół jeszcze raz może dostąpić przywilejów w Pańskim dziele po tej stronie
zasłony.
Rozmaite sposoby osiągnięcia tego
mają być postrzegane jako droga, która
się otwiera, i postęp w tym względzie.
Słowa naszego drogiego pastora, wyrażone po wyszczególnieniu przyszłej
misji Kościoła – „Bądźmy gotowi”, znakomicie wyrażały nastawienie przyjaciół do służby, jaką lud Pana ma wciąż
przywilej wykonywać.
„Uczta miłości” na zakończenie
dnia była okazją do życzenia sobie nawzajem, by z Bogiem udać się w drogę
do niebiańskiego miasta, gdzie odbędzie się Wielka Konwencja – generalne zgromadzenie „pierworodnych”.
W mocnych uściskach dłoni i słowach
miłości i zachęty wyrażano pragnienie,
by wszyscy mogli okazać się wiernymi
i otrzymać ten chwalebny przywilej
uczestnictwa w ostatecznym zgromadzeniu świętych poza zasłoną, w „Świątnicy Najświętszej”, przed obliczem Ojca
Niebieskiego, naszego drogiego Odkupiciela i wszystkich świętych aniołów.
The Herald of Christ’s Kingdom,
rocznik 1, nr 1, grudzień 1918 r.
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Stróżu, co się stało w nocy?
Przegląd wydarzeń w służbie Prawdy od roku 1916
„Gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy; wtedy rozwaga będzie cię
strzegła i rozum cię zachowa, by uwolnić cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie”
– Przyp. 2:10‑12.
naliza historii Kościoła w tych
ostatnich dniach [pisane w r. 1955]
odsłania tak dziwny stan rzeczy, że
mógłby on wydawać się w pewnym sensie trudny do zrozumienia, gdyby nie
szukać jego znaczenia z Boskiego punktu widzenia. Tak patrząc, można się
było tego wszystkiego spodziewać. Jednak rozumując po ludzku, nie takiego
stanu rzeczy należało oczekiwać, jeśli
chodzi o wielkie dzieło i kształt służby
pastora Russella, bo gdy się popatrzy
na to, co zaistniało po jego śmierci, dostrzec można obalenie organizacji, jaką
z wielką troską stworzył nasz pastor,
nie tylko w aspekcie służby publicznej,
ale też usługi dla samego Kościoła, oraz
powszechne zepsucie istoty Prawdy,
jaką znalazł on w Piśmie Świętym, liczne podziały i rozłamy, odpadnięcia i zamieszanie z każdej strony.
A jednak sam pastor Russell, jakkolwiek ze wszystkich ludzi najmniej
można by go posądzić o spodziewanie
się takiego biegu spraw, przewidział
cały ten rezultat i zapowiedział, że to
nadejdzie. Gdy spoglądamy wstecz na
jego pisma, zauważamy wiele aluzji
przepowiadających zmniejszanie się
i stałe kurczenie dzieła żniwa. Dla niego wszakże nie musiał to być smutny
obraz; wiedział bowiem, że zgadza się
to z kierunkiem wskazanym w proroctwach dotyczących losu Kościoła na
ziemi. Jego godna uwagi analogia między Kościołem przy końcu jego drogi
a doświadczeniami Jana Chrzciciela
w jego ostatnich dniach przywołana
jest w II tomie „Wykładów Pisma Świętego” na str. 261, gdzie powiedział on:
„Tak jak ubywało Jana – jego szczególne dzieło kończyło się wraz z ogłoszeniem poselstwa – tak musi ubywać
Kościoła w ciele, w miarę ogłoszenia
końcowego poselstwa, aż do chwili, gdy
ostatni jego członek złoży w ofierze swe
poświęcone życie, wejdzie do chwały
poza zasłonę i tak stanie się częścią panującego w chwale Chrystusa”.
Mija blisko 40 lat, odkąd nastąpiła przemiana naszego pastora. W tym
przedziale czasowym miały miejsce
wręcz niewiarygodne zdarzenia, któ-
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re po przeanalizowaniu pokazują, że
czynnikiem najbardziej odpowiedzialnym za proces rozłamu był element
odstępstwa wśród braterstwa. Było nie
do pomyślenia, że początki odstępstwa
zrodzą się w gronie zarządu korporacji (szczególnie w Watch Tower Bible
and Tract Society). A jednak tak było
i ujawniło się to wkrótce po tym, jak
pastor Russell opuścił tę ziemię.
Pamięć bywa krótka i wielu być
może nie pamięta tego, co się działo
po śmierci brata Russella; ponadto jest
wielu takich, którzy poznali Prawdę
w późniejszych latach i nie są zaznajomieni z historią tych ostatnich dni.
Tym, których jakoś dotykają rzeczy, jakie wydarzyły się blisko cztery dekady
temu, może być trudno uwierzyć w zaistniałe wówczas fakty. Zachowała się
jednak różnego rodzaju dokumentacja,
która stanowi wyraźne poparcie tego,
co tutaj przedstawiamy. Historia to pod
wieloma względami nieładna, lecz na
takim tle zaznaczyły się rozmaite akty
wiary i odwagi po stronie tych dzielnych dusz, które sprzeciwiały się zwycięskim już prawie siłom zniszczenia.
Późniejsze szczegóły uwiarygodniają tę
historię, mimo że opowiedziane zostały
czy powtórzone w obecnym czasie.
Tym sposobem nie chodzi prawdopodobnie o to, by zrewidować owe poniżające i hańbiące zdarzenia z tamtych
dni, lecz by odświeżyć pamięć odnośnie
prawdziwego spojrzenia na ówczesną
historię i tego, jak wielkie było znaczenie
obrony czystości Prawdy podtrzymywanej przez garstkę braterstwa, którzy nie
dali się zdmuchnąć silnym wiatrem błędu i usunąć strzałami Przeciwnika. Miało to ważny sens w kontekście podziałów
spowodowanych gwałtowną zmianą
i nadal jest to dla nich ważne, aż po dziś
dzień. Osoby z obecnego prawdziwego
Kościoła inspiruje to do pozostania statecznymi i wiernymi.
To, co się kiedyś wydarzyło, nie było
rzeczą całkowicie nową – było bowiem
powtórką uprzednich złudzeń w karierze Kościoła przez wieki. Była to jeszcze
jedna fala niewierności, upadku, przed
czym Kościół był ostrzegany i uprze-

dzany we wszystkich czasach. Przeciwnik zawsze powodował katastrofę wiary
wielu tych, którzy obrali kurs wysokiego powołania. Bez wątpienia ograbił on
wielu spośród obecnego pokolenia z tej
wielkiej nagrody. Odnosił często sukces, zwodząc niektórych na drogę błędu, zarozumiałości i nierozwagi.

Wyraźne znaki
odstępstwa wkrótce
po odejściu pastora
Russella
Główną zatem bronią Przeciwnika w stosunku do świętych były w tym
szczególnym okresie niewątpliwie rebelie w obrębie samego Kościoła. Ataki
ze strony starszych i większych systemów kościelnych na klasę duchową nie
miały wielkiego znaczenia; ani też świat
nie liczył się w sposób istotny z małym
środowiskiem Bożego ludu, rozproszonego tu i ówdzie. Wypędzenia odbywały
się za sprawą tych, którzy byli rzekomo
braćmi. Niszczące siły pochodziły z samego domu Pana. Rozłamy i podziały,
jakie cechowały ruch Prawdy od śmierci
pastora Russella, były wynikiem działań tych, którzy przejęli przywództwo
w sprawach dotyczących powodzenia
Pańskiego stadka. Odciągnęli oni wielu
i sprowadzili na dziwne ścieżki. W niektórych przypadkach był to proces stopniowy, w innych nie aż tak powolny.
Już niebawem po śmierci pastora Russella pojawiły się niewątpliwe
oznaki odstępstwa. Żeby móc ukazać,
jak było ono krystalicznie przejrzyste
w swym buntowniczym charakterze,
nawiążemy do niestrudzonych wysiłków, jakie podejmował pastor Russell,
by zapobiec jego pojawieniu się. Rozstawił wszelkie straże bezpieczeństwa,
by chronić lud Pański. Można cofnąć
się aż do chwili sporządzenia testamentu pastora Russella i spisania statutu
Watch Tower Bible and Tract Society,
aby prześledzić jego staranne usiłowania w celu zapobieżenia owemu odstępstwu, jakie się w pełni ujawniło tak szybko po jego śmierci. W roku 1907 spisał
on swoją ostatnią wolę; przytoczymy tu
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kilka wyjątków. Struktura samej korporacji – Watch Tower Bible and Tract
Society – opierała się w jego zamyśle
na tych samych założeniach. Organizacja ta, pierwotnie zwana „Zion’s Watch
Tower Tract Society” stworzona została w 1884 roku i zmieniła nazwę na
„Watch Tower Bible and Tract Society”
w roku 1896. Przedstawimy też kilka
fragmentów dotyczących sformułowanych celów organizacji.
W swym testamencie stwierdził on,
że wnosząc do korporacji (której całość
była jego prywatną własnością) czasopismo The Watch Tower, Millennial
Dawn Scripture Studies, inne publikacje, prawa wydawnicze i tym podobne,
czynił to pod pewnym warunkiem. Oto
jego własne słowa, jakie znalazły się
w testamencie: „Uczyniłem to przy jednoznacznym zrozumieniu, że powinienem mieć pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami tych publikacji w ciągu
mojego życia i że po moim zgonie mają
być one zarządzane zgodnie z moimi
życzeniami. Przedstawiam niniejszym
rzeczone oczekiwania – moją ostatnią
wolę w tym względzie”.
Testament nawiązał równocześnie
do dalszego funkcjonowania korporacji
Watch Tower Bible and Tract Society.
Już w statucie tej instytucji było przewidziane, że ma być ona zarządzana
przez Radę Dyrektorów, składającą się
z siedmiu członków. W ciągu swego życia pastor Russell zarządzał udziałami
niezbędnymi do głosowania w rzeczonej korporacji w taki sposób, by ilość
jego udziałów mogła decydować o wyborze dyrektorów. Tym sposobem korporacja była praktycznie równoznaczna z osobą pastora Russella. Jednak
miał on na myśli dalekowzroczny cel
w związku z dyrektorami. Jak napisał w jednej z broszur, opublikowanej
w roku 1894 pt. „Spisek ujawniony
i przesiew żniwa”, że choć on (i w tym
czasie jego żona) będą zarządzać Towarzystwem poprzez swoją władzę za
sprawą głosów i wybór dyrektorów
(i to było rozumiane przez dyrektorów
od początku), prawdziwa użyteczność
dyrektorów ujawni się z chwilą śmierci
jego samego i jego żony. Wakaty w zarządzie miały być zapełniane w wyniku głosowania większości pozostałych
członków. Tym samym Rada Dyrektorów, kontynuując kierowanie finansową aktywnością dzieła żniwa, i Zespół
Redakcyjny, tak jak przewidywał jego
testament, miały być zintegrowane
jako całościowe przedsięwzięcie dla
prowadzania pracy, której nie mógł on
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wykonywać osobiście po swojej śmierci. Zasadniczy cel całego tego systemu określa on w swojej ostatniej woli:
„W tych rozporządzeniach mam na celu
zabezpieczenie Komitetu [Redakcyjnego] i czasopisma przed jakimś duchem
ambicji, pychy czy zwierzchnictwa; i by
Prawda mogła być uznawana i ceniona
dla swej własnej wartości oraz by Pan
mógł być w sposób szczególny uznany
za głowę Kościoła i źródło Prawdy”.
Testament pastora Russella (Reprints, s. 5999) stwierdza w dalszej
części: „Rozporządzam, by całość odpowiedzialności wydawniczej Zion’s
Watch Tower znajdowała się w rękach
Komitetu złożonego z pięciu braci (...).
Wszystkie artykuły ukazujące się na
łamach Zion’s Watch Tower powinny
mieć absolutną aprobatę trojga spośród pięcioosobowego Komitetu”.
Kilka cech, jeśli chodzi o czystość
doktryny, czystość życia, gorliwość dla
Boga, miłość dla braci i wierność Odkupicielowi, jest niezbędnych w przypadku członków tego Komitetu. Wymienił
on nazwiska osób pierwszego Komitetu
i alternatywne dla zapełnienia wakatów, gdy zajdzie potrzeba.
Musi być jasne, że pastor Russell
nie zaplanował kogoś jednego czy też
zastępcy na swój szczególny urząd jako
„tego mądrego i wiernego sługi” (Mat.
24:45‑47). Miało być siedmiu braci (nie
jeden) w Radzie Dyrektorów, by prowadzić sprawy Pańskie, jak i miało być pięciu (a nie jeden) redaktorów The Watch
Tower. Całe to mądre rozporządzenie
miało na celu, jak wyraził się pastor
Russell, by „zabezpieczyć Komitet i czasopismo przed jakimkolwiek duchem
ambicji, pychy i zwierzchnictwa”.
Jednakże mimo tych starannie
nakreślonych planów uchronienia
Pańskich spraw od dostania się w ręce
uzurpatorów, w rzeczywistości nastąpił atak z ich strony, i to zdecydowanie
bardziej w taki sposób, w jaki polityczni despoci przejmują władzę w różnych
krajach.
Prawie natychmiast po odejściu
pastora Russella pojawił się wśród
braterstwa ktoś, kto przejął kontrolę
i panowanie w Towarzystwie oraz nad
wszystkim, co doń należało, całkowicie gwałcąc postanowienia testamentu
pastora Russella i statutu korporacji.
By tego dokonać, musiał zignorować
postanowienia pastora Russella i jego
szczere życzenia. Przeprowadzenie jego
zamiarów okazało się łatwiejsze wobec
świadomości, że zostanie on wybrany
na przewodniczącego Towarzystwa na

drodze głosowania udziałowców, jako
że do tego czasu wykazywał on absolutną wierność w stosunku do Prawdy
i brata Russella.
Nowy prezes nie chciał z nikim dzielić nadzorowania wszystkimi sprawami, zarówno jeśli chodzi o działalność
biznesową, jak i publikowanie literatury. Jeśli chodzi o współpracę z Radą
Dyrektorów i kilkoma współredaktorami, to mieli oni być właściwie jego wasalami. Widać to już w jego pierwszym
posunięciu – rewizji wewnętrznych
przepisów korporacji Watch Tower Bible and Tract Society.
Osobiście przygotował wewnętrzne regulacje pod rozwagę akcjonariuszy mających spotkać się niebawem na
rocznym posiedzeniu, które to, po przyjęciu, czyniłyby go wyłącznym nadzorcą
wszystkich dóbr i spraw Towarzystwa.
Owa regulacja została sformułowana
w sposób następujący:
„Prezes Towarzystwa zawsze będzie członkiem kierownictwa i głównym zarządcą korporacji, pełniąc
obowiązki kierowania jego sprawami
i działaniami zarówno w Ameryce, jak
i obcych krajach”.
Ten zaproponowany przepis, jak
i kilka innych, został przedłożony przez
przyszłego naówczas prezesa Komitetowi, by otrzymać jego rekomendację na
rocznym zebraniu udziałowców. A już
to było pogwałceniem statutu, który
stanowił, że dokonywanie i uchwalanie
poprawek leży w kompetencjach Rady
Dyrektorów.
Komitet, działając z rozwagą
i znawstwem, zgłosił zastrzeżenia do
niektórych kwestii i określił zmiany,
jakie ich zdaniem powinny być dokonane. Lecz autor poprawek (teraz nowo
wybrany prezes) zagroził Komitetowi
kłopotami przed dorocznym spotkaniem. Komitet niechętnie się wycofał,
obawiając się konsekwencji zakłócenia
konwencji i uległ żądaniom prezesa.
Konwencja przyjęła regulacje. Cała akcja była nielegalna, bo jak zaznaczono
powyżej, uprawnienia do rewidowania
i uchwalania wewnętrznych przepisów
posiadała Rada Dyrektorów.
Jeden z tych przepisów dawał prezesowi prawo wyznaczania trzyosobowego
Komitetu Doradczego. Taki komitet,
dodatkowe ciało, nieuwzględnione w życzeniach pastora Russella i nieprzewidziane w postanowieniach dotyczących
korporacji, mógł z łatwością zastąpić
Radę Dyrektorów w późniejszej działalności. Niemniej prezes już prawie osiągnął swoje cele. Był też w stanie zwołać

dyrektorów, aby pozyskać ich usankcjonowanie dla tego, co już się wydarzyło. Rada przyjęła te regulacje. Dwóch
dyrektorów (brat H.C. Rockwell i brat
I.F. Hoskins – brat Hoskins był wtedy ciężko chory na zapalenie płuc) nie
uczestniczyło w posiedzeniu, które zaakceptowało te przepisy. Było też jasne,
że część dyrektorów żywiła nadzieję, iż
sprawy przybiorą dobry obrót i woleli
oni uniknąć kłopotów.
O sprawach tych i o wielu innych
zamieszczono raport w publikacji zatytułowanej „Światło po ciemności”, wydanej 1 września 1917 przez pewnych
braci, którzy przeciwstawiali się prezesowi w jego bezwzględnym i nieprawnym postępowaniu z ludem Pańskim,
wyglądającym duchowego przywództwa. Pozwólmy im się wypowiedzieć
własnymi ich słowami (z powyższej
publikacji) odnośnie dalszego przebiegu spraw: „Niedługo potem dyrektorzy
uznali, że poważnym błędem było przyjęcie regulacji, które całe zarządzanie
składało do rąk prezesa, niezgodnie ze
statutem. Chociaż dążyli do współpracy
z nim w kierowaniu sprawami Towarzystwa, zaczęli być celem nagonki i zastraszania, głównie ze strony przedstawicieli prezesa, bo wcześniej oświadczyli oni o niektórych z nich, że jeśli się
nie wyniosą, zostaną wykopani”.
Czterech z siedmiu członków Rady
Dyrektorów zaczęło odczuwać gdzieś
w głębi serca potrzebę zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec stanowczej
i jawnej polityki nowego prezesa, która
tak bardzo była przeciwna życzeniom
wyrażonym w ostatniej woli pastora
Russella i dawno zaplanowanej strukturze korporacji. Podjęli próbę ochrony, jeśli się da, Pańskich postanowień,
w myśl których zamiast dyktatorstwa
powinien panować demokratyczny sposób zarządzania dobrami Pana. Jednak
w dążeniu do celu owi czterej bracia zaczęli być źródłem utrapienia dla prezesa. Po pierwsze, oczywiście, chcieli być
cierpliwi i przekonać się, czy sprawy da
się wyprostować w taki sposób, by praca Pańska mogła się nadal efektywnie
posuwać do przodu przy minimalnym
konflikcie.
Jednak w czerwcu 1917 okazali większą śmiałość i w miesiącu tym
odbyło się spotkanie, podczas którego
zaproponowano wniesienie poprawek
do uchwał, które Rada tak niemądrze
przyjęła tego roku wcześniej, a celem
była przebudowa całej Rady, tak by jej
funkcje i prawa zgadzały się z planem
pastora Russella. Czyn ten rozzłościł

...i zwiastun obecności Chrystusa
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prezesa do tego stopnia, że oznajmił on
w lipcu 1917, iż Rada Dyrektorów Towarzystwa nigdy nie została wybrana
legalnie, i ogłosił wakaty na stanowiska
owych czterech protestujących dyrektorów oraz mianował nowych dyrektorów na ich miejsca.
Tym samym było to jednoznaczne
wyrzucenie tych braci. I rzeczywiście,
w zasadzie miało miejsce fizyczne ich
wyrzucenie przez jego przedstawicieli, gdy prezes był w podróży. Gdy owi
czterej dyrektorzy udali się do kaplicy,
reprezentanci zjawili się z policjantem,
który nakazał im wyjść, a gdy ci sprzeciwili się rękoczynom i nieuprawnionemu nadużyciu autorytetu, policjant
przyznał, że nie ma prawa wypędzać
tych braci.
Prezes był jednak zdecydowany
na całkowite usunięcie tych czterech
dyrektorów tą metodą lub inną. Rozpoczął gromadzenie pełnomocnictw
posiadanych przez różnych braci w innej korporacji – Peoples Pulpit Association, zależnej od Watch Tower Bible
and Tract Society. Celem tego zabiegania o uprawnione głosy było odrzucenie
kandydatury dwóch spośród dyrektorów, którzy sprawowali urząd w Peoples Pulpit Association. Na zebraniu
upoważnienie to zostało wykorzystane do przeprowadzenia tego zamiaru.
W rezultacie, dwóch dyrektorów rzeczonej organizacji zostało pozbawionych urzędu. Prezes wkraczał wszędzie
ze swymi nowymi porządkami. Owa
Peoples Pulpit Association, będąc korporacją podległą Watch Tower Bible
and Tract Society, z samodzielnej firmy przeobraziła się w filię. Kładziemy
tu nacisk na kolejny nieupoważniony
i nieuprawniony ruch przeciwko protestującym braciom.
Wymienimy teraz nazwiska tych
czterech dyrektorów – byli to:
J.D. Wrigt, A.I. Ritchie, R.H. Hirsh,
I.F. Hoskins. Bracia ci postanowili opuścić Bethel pokojowo i uczynili to. Dwaj
z nich to bracia wydaleni z kierownictwa Peoples Pulpit Association, mianowicie brat Hoskins i brat Hirsh. Większość z nich pełniła urząd przez dłuższy
czas jeszcze za życia brata Russella:
J.D. Wright był dyrektorem w Watch
Tower Bible and Tract Society od roku
1906, I.F. Hoskins od 1908, A.I. Ritchie
od 1911, a R.H. Hirsh był mianowany
krótko po odejściu pastora Russella
(zajmując miejsce brata Rockwella,
który zrezygnował). Brat Ritchie był
wiceprezesem Towarzystwa wtedy, gdy
zmarł pastor Russell. W swej ostatniej

woli brat Russell wymienił R.H. Hirsha
i I.F. Hoskinsa, wraz z trzema innymi,
wśród tych, którzy prawdopodobnie
najlepiej nadają się na zapełnienie wakatów w Komitecie Redakcyjnym.

Wynikłe w następstwie
odłączenie i nowa
służba
W roku 1917 posiane zostało nasienie pod nową służbę. Data ta wyznacza
rzeczywisty ruch protestancki przeciwko odstępstwu, o jakim jest wzmianka powyżej. Wydaje się konieczne, by
obecnie przywołać i odnotować tę datę
i działania podjęte przez różnych braci na rzecz uformowania nowej usługi.
Jest tak dlatego, że wydaje się, iż wokół tych historycznych faktów panuje
w różnych miejscach nieporozumienie. Wymagało to wiele męstwa i hartu
ducha ze strony tych braci, eksmitowanych i pozbawionych materialnych
dóbr Pańskich, jakie nagromadziły się
w ciągu wielu lat usługi pastora Russella, by obrać taki kierunek działania, jaki w ich przekonaniu zgodny był
z wolą Pańską.
Po takim wyrzuceniu bracia ci nie
mogli od razu obmyślić planów i programów na przyszłość. Byli oni bez
wątpienia zszokowani tymi praktycznie
niewiarygodnymi zajściami. Trudno im
było uruchomić inną służbę, nie posiadając praktycznie niczego. Pozbawieni
byli wszelkich środków usługi, od której ich odsunięto. Nie byli jednak duchowo zdesperowani i zaczęli się naradzać, a jedną z pierwszych rzeczy, jakie
zrobili, było opublikowanie oświadczenia, by uświadomić wszystkich, którzy
mieli lub mogli być uświadomieni.
„Światło po ciemności”, jednorazowy druk wielkości gazety, opublikowany został 1 września 1917 i składał
się z 24 stron materiału. W lipcu tego
samego roku skierowano do przyjaciół
inny drukowany list, przedstawiający
jeszcze więcej faktów odnośnie tej sytuacji. Wcześniejsi dyrektorzy Watch
Tower Bible and Tract Society, wraz
z kilkoma innymi braćmi zatroskanymi
całą sprawą, zauważyli, że publikacje
dawnego Towarzystwa odchodziły pod
pewnymi względami od Prawdy; pewne
publikacje wydane przez Towarzystwo
nie trzymały się ducha, jaki był przejawiany za czasów pastora Russella;
przyjaciele zaczęli odwracać się i oddzielać od Towarzystwa; krok po kroku
osoby podobnie myślące porozumiały
się między sobą, aż postanowiono zwo-
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łać nieformalne ogólne spotkanie w dogodnym dla wszystkich miejscu.
Na miejsce tego spotkania obrano
jeden z salonów hotelu Fort Pitt w Pittsburghu w Pensylwanii, a wyznaczono
je na dzień 5 stycznia 1918. Zrobiła się
z tego mała konwencja. Do grupy tej
kierowano prośby o pomoc braciom
w całym kraju. Na konwencji w Fort Pitt
jeden z braci, na własną rękę, przedstawił rezolucję, która została jednogłośnie przyjęta, mianując Komitet złożony z siedmiu braci, mający ustalić , jaka
jest wola Pana odnośnie kroków, jakie,
jeśli w ogóle, należy podjąć, by zaspokoić potrzeby braterstwa spragnionego usługi. Przyjęto też jednomyślnie
uchwałę polecającą Komitetowi przygotowanie innego listu, który miałby
być rozesłany do braci na całym świecie
z zapytaniem o ich opinię na temat woli
Pańskiej odnośnie sprawowania służby
i tego, jakiego rodzaju duchowej usługi
pragną.
W tym samym czasie wartościowy dom i działka zaoferowane zostały
jako darowizna pod wykorzystanie jako
główna siedziba takowej usługi, jeśli
Pan zechce, aby była ona sprawowana.
Komitet zasugerował, że braterstwo w różnych stanach mogliby pomóc
przez (1) pracę pielgrzymią i (2) periodyk. Postanowiono, że taka publikacja
byłaby redagowana przez Komitet pięciu braci w taki sposób, jak życzył sobie
tego pastor Russell. Poproszono o informacje od tych, do których wysłany
został wspomniany wcześniej drukowany list. Brata I.F. Hoskinsa wybrano
na sekretarza tego Komitetu.
Później, w wyniku wcześniejszych
starań, zwołano i zorganizowano konwencję pod auspicjami „Stowarzyszenia Badaczy Biblii” w Asbury Park,
New Jersey, w dniach 26‑29 lipca 1918,
a uczestniczyło w niej około 300 przyjaciół. Komitet odbył na tej konwencji zebranie gospodarcze, by nakreślić dalszą
działalność w służbie dla Pana i Prawdy. Komitet pracował razem w harmonii przez kilka miesięcy; przygotowano
i rozesłano kilka wydań biuletynów;
z informacji, jakie docierały do Komitetu, wynikało wyraźnie, że bracia życzą
sobie regularnego czasopisma, w którym Prawda mogłaby być swobodnie
publikowana. Wielu przyjaciół prosiło
o odwiedziny pielgrzyma i wydawało
się, że otwarta została droga do wzrostu aktywności w tym kierunku. Niebawem takie krótsze wizyty pielgrzymów
ruszyły i przyjaciele, którzy odłączyli
się od Towarzystwa, zaczęli się zgroma-
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dzać na wspólne społeczności w zborach i na konwencjach w różnych częściach kraju.
Na konwencji w Asbury Park padły dwa zalecenia warte szczególnego
odnotowania: (1) że Komitet otrzymał
upoważnienie do wydawania wyglądanej od dawna publikacji i (2) że Komitet
otrzymuje upoważnienie do uformowania niedochodowej korporacji, która
ma być w swym kształcie podobna do
Watch Tower Bible and Tract Society.
Konwencja upoważniła Komitet także
do wyznaczenia pięciu braci jako zespołu redakcyjnego do wydawania nowego czasopisma.

Uformowanie nowego
ruchu
Już na konwencji w Asbury Park
przedłożono kilka rezolucji, jakkolwiek
zostały one rozważone później i uchwalone na konwencji w Providence, Rhode
Island, w dniach 8‑10 listopada 1918.
Rekomendacje przyjęto jednomyślnie,
po harmonijnej i pełnej miłości dyskusji. Skutkowało to następnie prawdziwym bodźcem do nowej służby na
rzecz nieco rozproszonego stadka, mianowicie ukazaniem się publikacji „The
Herald of Christ’s Kingdom” – pierwsze
wydanie opatrzono datą 1 grudnia 1918.
Potem nowa usługa, zrodzona
z trudów podziałów i przesiewań, powiększała swoje wpływy, naśladując
ducha i wpływ służby sprawowanej
przez pastora Russella. Oczywiście rozmiaru tej służby nie da się porównać
z usługą pastora Russella.
Nowy ruch protestancki wchłonięty został później pod sztandar „Pastoral Bible Institute” [Pastoralny Instytut
Biblijny], taką bowiem nazwę przyjęła
korporacja zorganizowana w celu dalszego kontynuowania służby. Korporacja ta została ukształtowana w większości na wzór struktury działań pastora
Russella. Określenie „Pastoral” wybrano ze względu na podobieństwo do
opieki, jaką pasterz otacza swoje owce.
Była potrzeba podpasterzy dla Pańskich owiec, które ze wszystkich stron
sygnalizowały swoje pragnienie duchowego odświeżenia.
Nowa korporacja miała działać
w myśl zasady, którą można by nazwać
demokratyczną, gdyż jednostki, które
stają się jej członkami, posiadają prawo korzystania z przywileju wybierania
tych, co mają działać jako dyrektorzy.
Natomiast dyrektorzy byli odpowiedzialni względem wyboru wyrażonego
przez głosujących członków.

Jak wyżej stwierdzono, nazwa
czasopisma brzmiała: „The Herald of
Christ’s Kingdom”. Pierwszy Komitet Redakcyjny tworzyli następujący
bracia: R.E. Streeter, H.C. Rockwell,
I.F. Hoskins, I.I. Margeson, S. N. Wiley,
M.D. Cele i dążenia publikacji zostały
podsumowane w dwóch paragrafach
artykułu wstępnego, gdzie czytamy:
„Celem tego czasopisma, jaki jego
czytelnicy powinni być w stanie zawsze jasno widzieć na jego łamach, jest
bardzo bliskie podobieństwo do ducha
i wpływu owego ożywionego sługi Pańskiego [pastora Russella] w ciągu czterdziestu lat jego wiernej służby dla ludu
Bożego. Mamy nadzieję nie zatracić
nigdy świętej i uświęconej pamięci tego
wiernego przykładu i usługi; i żebyśmy
zawsze pamiętali płynące z głębi serca
docenienie jego poświęcenia i wierności dla Bożego Słowa, wraz z niemającą
sobie równych obroną świętych prawd
tegoż Słowa, bez względu na prześladowanie, straty i zaznane cierpienia.
Chcielibyśmy absolutnie zapewnić
naszych czytelników, że czasopismo to
mocno stoi na straży poglądów, zasad
i nauk owego sługi Pana nie dlatego, że
wierzymy, iż był on nieomylny ani z powodu jakiejś ślepo zabobonnej czci dla
niego jako człowieka, lecz dlatego, że
się przekonaliśmy, iż te poglądy, zasady
i nauki są dobrze ugruntowane na jedynej pewnej podstawie – nieomylnym
Słowie Bożym. Będziemy zatem naśladować jego przykład, gdyż wierzymy, że
on naśladował Pana. W związku z tym
wierzymy, że jeśli chodzi o dalsze określenie naszego punktu widzenia, nie
możemy uczynić lepiej, niż odesłać naszych czytelników do znanych cytatów
zamieszczonych na drugiej stronie tego
wydania”. [Zasadniczo są to te same
stwierdzenia, jakie były publikowane przez wiele lat bycia w Chrystusie.
W razie wątpliwości można porównać
ten tekst z The Watch Tower pastora
Russella pod nagłówkiem „Czasopismo
to i jego uświęcona misja” – „Według
nas Pismo Święte jasno uczy.”]
W ten sposób, z najlepszymi intencjami strzeżenia Prawdy i czystości
nauk ustalonych przez pastora Russella, kierownictwo, w takim składzie,
jaki przyjmowano z roku na rok, prowadziło usługę w myśl zasad wskazanych w przytoczonych fragmentach.
Nie zaniedbywano też kwestii publicznego wydawania świadectwa. Osoby
z wielu części świata stały się prenumeratorami „Heralda”. Pielgrzymi byli
kierowani do zborów proszących o taką

usługę. Wszystkie doktryny „teraźniejszej prawdy” były objęte w głoszonym
poselstwie, włączając w to drugie przyjście, udział Kościoła w ofiarniczych
cierpienia Chrystusa i nauki pastora
Russella odnośnie przymierzy.
Nie można by oczekiwać bardziej
pomyślnej perspektywy dla duchowego
przedsięwzięcia. A jednak miało się ono
rozpaść; słabi ludzie nie mogą kolektywnie osiągnąć posłuszeństwa i lojalności dla Boga; jednostki pośród grup
i klas stojące powyżej średniej i zachowujące wierność – tak, ale nie całe
grupy. Dało się to zauważyć w przeciągu całej historii Boskiego obcowania
z Jego figuralnym ludem, jak i z rzekomym Kościołem. Próby i sprawdziany
są właściwe dla ludu Bożego, a i „sąd
się zaczyna od domu Bożego”. Stąd też,
jak się okazało w stosownej porze, nadszedł czas kolejnych prób i przesiewań.
Pismo „The Herald of Christ’s
Kingdom” przez lata trzymało się idei,
zasad i nauk, jakie były charakterystyczne dla dawnego The Watch Tower. Ale nawet to czasopismo zaczęło
wdawać się w spekulacje i podejrzane
dyskusje doktrynalne. Konieczny był
kolejny podział.
Miał to być znaczący test dla tych,
którzy utożsamiali się z organizacją
lub ogólnie sympatyzowali z tą usługą.
Próba ta nie miała być takiej natury czy
rodzaju jak podział w Towarzystwie
w roku 1917. Nadchodzący sprawdzian
dotyczył kwestii doktrynalnych.

Wnikliwe badanie
i przesiewanie
Pomiędzy różnymi braćmi stowarzyszonymi z usługą Instytutu zrodziła
się tam we wczesnych latach trzydziestych słabo najpierw manifestowana
wątpliwość co do pewności drugiego
przyjścia; wyrażano też sprzeciw odnośnie nauki o ofierze za grzech, tak jak
rozumiał ją i jej nauczał pastor Russell;
także względem nauki o przymierzach
zgodnej ze zrozumieniem i nauczaniem
pastora Russella. Pewne osoby z kierownictwa i Komitetu Redakcyjnego
nie deklarowały twierdząco, że ich zapatrywanie jest właśnie takie; głosiły
natomiast tolerancję dla tych, którzy
deklarowali swoje inne przekonania,
gotowe były nawet sponsorować braci
o odmiennych poglądach jako nauczycieli, podając za podstawę „wolność”
oraz to, że być może zbytnio podkreśla
się niektóre nauki pastora Russella.
Brat I.F. Hoskins natychmiast zajął stanowisko przeciwne wobec tego
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rodzaju sceptycyzmu i niepewności co
do nauk „teraźniejszej prawdy”. Jasno
i wyraźnie dał do zrozumienia, że żadną
miarą, bezpośrednio czy przez niezabieranie głosu, nie okaże tolerancji czy
przyzwolenia dla nauk i opinii, które by
jakimkolwiek sposobem sprzeciwiały
się doktrynom zakorzenionym w „teraźniejszej prawdzie”, zgodnej z nauczaniem pastora Russella. Wkrótce
doszło do rozłamu wśród braterstwa,
zarówno w gronie osób pełniących
funkcje administracyjne, jak i ogólnie
wśród członków.
Kulminacja nastąpiła wraz z opublikowaniem stanowiska w majowym
wydaniu „Heralda” (1936) oraz w wyborach; jedno oświadczenie napisało
pięciu braci z siedmioosobowego Komitetu, a inne dwaj, z których jednym
był brat Hoskins. Oświadczenia te nie
mogą być tutaj przedstawione, ale stanowisko większości dyrektorów zawierało stwierdzenie, że „możliwe jest (...),
że popełniono błąd zbyt drobiazgowego i nieugiętego stosowania pewnych
kwestii w nauczaniu, jakie znajduje się
w jego [pastora Russella] pismach”.
Oświadczenie brata Hoskinsa zawierało zarzut, że niektóre artykuły dotykające doktryn, o jakich mowa, stale odrzucano, gdyż były kontrowersyjne lub
mogły zrodzić antagonizm.
Innym czynnikiem, jaki zaciążył
na tej sytuacji, był fakt, że dyrektorzy
Instytutu wykorzystywali do usługi
pielgrzymiej trzech braci, którzy definitywnie nie posiadali zdrowej nauki.
Nowo wybrani dyrektorzy zaznaczyli,
że nadal będą posługiwać się tymi samymi braćmi, odnośnie których było
tyle narzekania. Po sześciu czy siedmiu
latach dwóch z tych pielgrzymów zmarło; trzeci zakończył służbę.
Jeszcze inną kwestią, jaka zaważyła na tej sprawie, było utworzenie
przez braci skupionych wokół „Heralda” społeczności konwencyjnej „Unity”, odbywającej się co roku na Środkowym Zachodzie, gdzie każdy rodzaj
doktryny był tolerowany i rozważany.
Czy możemy sobie wyobrazić, że pastor Russell udzieliłby poparcia dla
takich braci, którzy zdają się nie wiedzieć, co jest prawdą?
Wybory te miały zdecydować, czy
ci, którzy stali po jednej stronie, czy
ci drudzy mają być odpowiedzialni za
usługę, jaką miał prowadzić Instytut.
Doroczne spotkanie (i wybory) miały
miejsce 6 czerwca 1936 roku. Ze wszystkich głosów lista nominowanych brata Hoskinsa uzyskała 44%. Tak zwana

„bardziej otwarta i liberalna polityka”
zwyciężyła niewielką przewagą głosów.
Brat Hoskins został pozbawiony funkcji i w istocie po raz kolejny wyrzucony.
Został usunięty za swoją wierność naukom „teraźniejszej prawdy” i odrzucenie kompromisu z niepewnymi naukami. Elektorat był w pełni poinformowany o sprawie i był to głos wyborców.
Nastąpił siłą rzeczy kolejny podział, kolejne przesianie na wzór tego,
które miało miejsce po śmierci pastora Russella. Wielu cierpiało z powodu
konieczności ponownego odłączenia
się od innych z domu wiary. Oznaczało
to, że w niektórych zborach pozostało
„dwóch lub trzech”, a niektóre może
całkiem znikły. Zapowiadało to osamotnienie, jeśli wziąć pod uwagę towarzystwo innych ludzi.
W następstwie wyborów ci, którzy
byli rozczarowani wynikami, porozumieli się z bratem Hoskinsem. To, czy
powinien on zaangażować się do innej
służby, było kwestią, którą wolał pozostawić Boskiemu kierownictwu. Całość
przedstawiała obraz jednego wielkiego zamieszania. W obiegu znajdowało
się kilka wydawnictw rzekomo rozpowszechniających właściwy „pokarm na
czas słuszny”. Liczba tych, którzy mogliby być zainteresowani nowym czasopismem, była siłą rzeczy mała. Podział
za podziałem sprawiły, że pozostało
stosunkowo niewielu, którzy mogliby
zostać objęci taką usługą.
Odpowiedź na pytanie o kwestię
rozpoczęcia innej służby nadeszła z bliska i daleka od braterstwa, którzy byli
pytani przez różnych braci o swoje upodobania. Wyniki pokazały, że istnieje
silne zapotrzebowanie na usługę brata
Hoskinsa. Nasz brat odpowiadał swym
korespondentom, iż nie chce przyjmować postawy, jakoby był „kanałem
Prawdy”. Stale oświadczał, że nie czuje
żadnej potrzeby pojawienia się kogoś,
kto zająłby miejsce pastora Russella.
Powiedział, że główną rolą każdego sługi Boga jest służyć poprzez wskazywanie
na dary z wielkiego spichlerza Prawdy
zapewnione przez Pana w wieku żniwa
i przestrzegać przed wszelkimi złymi zamysłami wielkiego Przeciwnika.
Na początku następnego roku,
1937, brat Hoskins z modlitwą podjął
się zadania wydawania innego periodyku – „Watchers of the Morning” [Stróże
poranka]. Nie rozpoczął jednakże tego
przedsięwzięcia, dopóki nie uzyskał odpowiedniej zachęty do takiej pracy ze
strony wielu braci. Demonstrował, że
usługa stróżów spełnia owe ogłoszone
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cele mocnego stania w obronie zasad
i nauk „Pańskiego sługi”. Znajduje to
wyraźne uwypuklenie na łamach jego
gazety.
Tak mocno wierzy on w doktryny,
jakich nauczał pastor Russell po ich
przestudiowaniu i osobistym sprawdzeniu, że nieustannie publikuje artykuły podtrzymujące te prawdy, jak np.
Pańska obecność, ofiara za grzech itd.
Kończąc tę relację o ruchu Prawdy, czujemy, że nie byłaby ona kompletna bez nadmienienia, że w innym
późniejszym okresie rozwoju pewna
liczba braci, którzy pozostali w Towa-

rzystwie w czasie powyżej opisanych
wydarzeń i do roku 1929 postanowiła,
że dłużej nie wytrzymają w zaistniałych
tam warunkach i wobec doktrynalnych
zmian kierunku w Towarzystwie, i na
szczęście rekultywowali oni swoją wolność w Chrystusie. Ci braterstwo byli
odtąd zaangażowani w rozpowszechnianie podstawowych zarysów poselstwa Prawdy na zewnątrz, tak jak to ma
miejsce w usłudze The Dawn.
Naszą motywacją przedstawienia
tego raportu była chęć uporządkowania
raz jeszcze faktów dotyczących tamtego
okresu i natury prawdziwej protestan-

Naczynia do użytku
zaszczytnego
„Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie
naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla
Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu” – 2 Tym. 2:21.
ażne jest, by zauważyć, że pouczenie to dane jest nie dla świata,
tylko dla Kościoła – dla tych, którzy
są wierzącymi w Chrystusie i którzy
poświęcili się Jemu i pragną być użyteczni w Jego służbie. Gdyby ta wskazówka dotyczyła ludzi światowych, nie
taka byłaby motywacja; tacy ludzie
nie pragną bowiem służyć Panu. Świat
bardziej docenia takie maksymy jak:
„Uczciwość jest najlepszą polisą” itp.;
doczesne dobra są tym, do czego oni
dążą. A jednak, mimo to, naprawdę
dobrą rzeczą jest dla ludzi światowych
oczyszczanie się od złych skłonności
i praktyk. Poprawa moralna to zawsze
godne polecenia kroki we właściwym
kierunku i zawsze się cieszymy, widząc
światowych ludzi usiłujących zerwać
więzi złych nawyków – nałogu picia,
oszukiwania, przeklinania czy innych.
Jednak oczyszczenie z cielesnych
plugastw nigdy nie sprawi, że naczynia
takie będą się nadawać do użycia przez
Mistrza. Mimo wszystkich swych wysiłków, by się oczyścić, wciąż pozostają one
nieczyste, a Pan pragnie do swego użytku czystych naczyń. Tylko wtedy, gdy
przez wiarę zanurzamy się w oczyszczającej krwi naszego Odkupiciela, jesteśmy czyści i przyjemni dla Boga.
Ale nade wszystko ważne jest, byśmy tak uznaniowo oczyszczeni od grzechów i ubrani w czystą szatę sprawiedliwości Chrystusowej, starali się w miarę
swych możliwości uczynić tę sprawiedliwość z uznania czymś rzeczywistym,

W

gdyż tylko tak możemy dowieść, że jesteśmy godni tej przypisanej sprawiedliwości. Wyłącznie kwestią Boskiej łaski
jest uznanie nas przez Boga za sprawiedliwych, zanim się naprawdę tacy
staniemy. Widząc w nas pragnienie bycia sprawiedliwym i trud, by takimi być
we wskazany przez Niego sposób, Bóg,
akceptując wolę działania, uznaje nas za
sprawiedliwych już teraz i traktuje nas
jak synów, ponieważ zostaliśmy odkupieni od przekleństwa i przyjęliśmy ten
łaskawy warunek pojednania.
Jeśli jednak, będąc tak pojednani
z Bogiem i uznani za sprawiedliwych,
poprzez swoje zachowanie udowadniamy, że nie kochamy już sprawiedliwości; jeśli nie dążymy do uczynienia tej
przypisanej sprawiedliwości stanem
rzeczywistym poprzez stałe uprzątanie
naszego starego kwasu grzechu; jeśli
pozwolimy, by pozostały w nas i działały jego resztki, wówczas poprzez takie
postępowanie pokazujemy, że nasza
miłość dla sprawiedliwości rozwija się
słabo i dowodzimy, że nie jesteśmy godni przychylnego nam, łaskawego uznania przez Pana. Jeśli natomiast, przeciwnie, codziennie staramy się usuwać
stary kwas grzechu – nie jedynie tłumiąc go od czasu do czasu i pozwalając,
by ciągle na nowo zakwaszał i psuł całe
nasze duchowe jestestwo i narażał na
jego całkowite zakwaszenie i zepsucie
– lecz usuwając go poprzez stałe odpieranie go, oczyszczanie naszych myśli,
słów i uczynków prawdą i wyrabianie

ckiej usługi od powstania odstępstwa,
jakie się ujawniło bezpośrednio po
śmierci pastora Russella. Służba Prawdzie, jaka została dostarczona świętym
za sprawą życiowego dzieła pastora
Russella, zaczęła się blisko czterdzieści lat temu. Rok 1917 wyznacza datę
jej zinstytucjonalizowania. Wiało wiele wiatrów przeciwnych tej służbie i jej
powodzeniu; były to gwałtowne i zimne
podmuchy! Jednak panuje „zima” i czegóż mamy się spodziewać? Módlmy się,
aby owce były zachowane w tych dniach
ciężkich prób i utrapień.
„Watchers of the Morning”, styczeń 1955

błogosławionych owoców ducha miłości, radości i pokoju, wtedy naprawdę,
jak zapewnia apostoł, będziemy naczyniami użytecznymi dla Pana.
I nie tylko tym, bo Pan może uczcić
takie naczynia, tak jak one czczą Jego:
one prawdziwie reprezentują Jego samego i Jego sprawę. Jeśli są cisi i pokornie usposobieni, nie myśląc o sobie
więcej niż należy, lecz skromnie, Pan
może ich wywyższyć do zaufanej i zaszczytnej pozycji bez szkody dla nich
samych i dla sprawy; tym sposobem
będą oni coraz bardziej uświęcani i lepiej przygotowani do każdego dobrego
dzieła.
Niech więc ci, co będą zaszczyceni i użyci przez Mistrza teraz i potem
– tylu, ilu ma tę nadzieję – starają się
oczyszczać i usuwać stary kwas grzechu. Posługując się inną ilustracją –
starajmy się prowadzić dobry bój ze
światem, ciałem i diabłem. Bądźcie
pewni, że te powinności to praca całego
życia, a i nawet przy jego końcu wciąż
będziemy potrzebować szaty Chrystusowej sprawiedliwości dla przykrycia
pozostałych wypaczeń charakteru.
Chociaż oczyszczanie, o którym
jest tu mowa, odnosi się do ogólnego
oczyszczania z grzechu i nieczystości,
apostoł nawiązuje przy tej okazji szczególnie do oczyszczania ze skłonności do
dawania posłuchu fałszywym doktrynom tych, co chcieliby podważyć wiarę
Kościoła. Radzi on, by unikać głupich
sporów i niepożytecznych kłótni o słowa, stronić od świeckich i próżnych gadek, które prowadzą jedynie do większej bezbożności, które bardziej tchną
patosem i wyniosłością niż prawdą
i pobożnością i by w przeciwieństwie
do tego starać się o to, by okazać się
wypróbowanymi przez Boga pracownikami, którzy nie muszą się wstydzić,
dobrze rozbierając Słowo Prawdy.
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W [ang.] słowie „study” [studiować,
badać, w pol. przekładach „staraj się”,
„staraj się usilnie”, „dołóż starania”,
w. 15 – przyp. tłum.] tkwi istotne znaczenie, bo tylko pracowici znajdą wąską
drogę do Boskiej aprobaty i akceptacji.
Studiuj, abyś się okazał wypróbowany
– studiuj naukę, badaj swój kierunek
postępowania, by pozostawał w zgodzie
z doktryną. Dociekaj, jak propagować
pokój i powodzenie Syjonu i jak ochronić siebie i innych przed atakami błędu i trucizną zła, duchem światowości.
Staraj się pełnić obowiązki wiernego
żołnierza krzyża – na pozór nieznaczny,
ale równocześnie najdzielniejszy i najszlachetniejszy z czynów. Żołnierz ma
do wykonania wiele pozornie błahych
powinności i równie dobrze pełni swe
obowiązki żołnierza czyszcząc broń,
zaopatrując się w pożywienie, gotując
posiłek, sprzątając obóz, porządkując
drogę czy budując mosty dla przeprawy
wojskowej, jak wtedy, gdy walczy z wrogiem. Wszystkie te konieczne uboczne
zajęcia są zgodne z jego zaciągiem na
żołnierza i nie mogą być traktowane
jako „zasieki” czy przeszkody. Nie da
się ich uniknąć lub wykonywać niedbale bez pewnej miary niewierności.
Tak jest też z żołnierzem chrześcijaninem. Rutyna życia, praca domowa,
codzienny trud, cokolwiek i wszystko, co jest podrzędne w stosunku do
właściwego i zaszczytnego zaspokojenia „rzeczy niezbędnych” dla nas i dla
wsparcia tych, co są od nas zależni, jak
i udzielanie się w prowadzeniu i dbaniu
o Pańską pracę – wszystko to stanowi

właściwą część naszego zaangażowania
jako żołnierzy Pana. Apostoł Piotr był
tak samo wiernym sługą Pana, gdy łowiąc rybę, wyjął z jej pyszczka monetę,
którą miał zapłacić podatek za Pana i za
siebie, jak i wtedy, gdy głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Apostoł Paweł
był równie wiernym żołnierzem krzyża
i wykonywał dobrą pracę szyjąc namioty (nie będąc dla nikogo ciężarem), jak
wtedy, gdy głosił Jezusa i zmartwychwstanie na Wzgórzu Marsowym. Cokolwiek robimy z myślą o chwale dla naszego Pana, Wodza naszego zbawienia,
albo dla pożytku któregoś z naszych
towarzyszy walki lub też dla naszego
własnego przygotowania do tej walki,
czy też wykonując zobowiązania, jakie
uznaje i pochwala nasz Wódz – jest to
właściwa praca dla nas jako żołnierzy,
a nie zasieki w życiowych sprawach.
Chrześcijanin musi jednak starać
się wykonywać nawet te najbardziej
zwyczajne powinności w taki sposób,
jaki licuje z jego powołaniem. Nie może
dać się uwikłać innymi rzeczami, które nie mają związku z jego żołnierską
służbą i przez to odwodzą go z drogi.
Na przykład, gdyby żołnierz potrafiący
naprawiać zegarki odwrócił uwagę od
swoich regularnych obowiązków, zaniechał powinności w obozie czy udziału w bitwie i zlekceważył rozkazy dowódcy oraz stosowne czynności żołnierza, by zdobyć dodatkowe zyski dzięki
swej umiejętności, byłby niewiernym
żołnierzem. Tak i chrześcijanin, który
zbacza z drogi, by szukać jakichś ubocznych, osobistych korzyści, ze szkodą

dla swych żołnierskich obowiązków, też
jest w jakimś stopniu niewiernym żołnierzem i podobnie też zostanie całkowicie usunięty z szeregów.
Staraj się, abyś się okazał wypróbowany. Badaj Słowo. Badaj siebie samego, aby dobrze poznać siebie i swoje talenty do usługiwania i wiedzieć,
w jakim kierunku one zmierzają oraz
poznać swoje słabe punkty i wiedzieć,
jak się przed nimi ustrzec; tak, by znać
zarówno swoje możliwości, jak i niedociągnięcia. Studiuj też po to, by unikać
błędów i stronić od wszelkich głupich
i niedouczonych rozmów lub czczej gadaniny. Pamiętaj, że jedynie Boży fundament stoi niewzruszony i że wszystkie inne fundamenty są bez wartości,
a wszystkie inne teorie na nic. Lecz
„fundament Boży stoi niewzruszony,
mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi
od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa” [w. 19].
I jeśli ktoś pragnie zaszczytu od
Boga, niech go szuka Bożym sposobem
– na drodze pokory, bo Bóg pokornym
łaskę daje. Jeśli chcesz być naczyniem
odpowiednim do Pańskiego użytku
i naczyniem zaszczytnym, uniż się pod
wszechmocną ręką Boga, a wywyższy
cię w swoim czasie. Nie śpiesz się zanadto, lecz czyń, cokolwiek ręka twoja
znajdzie do zdziałania i rób to z całą
mocą, rozpoczynając od – i nigdy nie
zaprzestając – oczyszczania swojego
ziemskiego naczynia, aby się nadawało
do użycia przez Mistrza.

Pasterz
i owce

sporządzone przez Boga drzwi możliwości, stając się zbawicielem świata
i pasterzem Pańskich owiec. Przekraczając drzwi Boskiego planu, stał się
dla nas drzwiami sposobności, drogą
prowadzącą do wiecznego życia, a przez
to pozyskał sobie godność dobrego pasterza, by poprowadzić zagubione stado
ludzkości z powrotem do Bożej zagrody – w Nim można poznać drogę życia,
a rozkosze po Jego prawicy trwają na
wieki (Psalm 16:11). Ten, który wszedł
do owczarni za sprawą Bożego naznaczenia, stał się zarówno drzwiami dostępu do Boga, jak i dobrym pasterzem
owiec. „Temu odźwierny [duch święty]
otwiera [drogę dla owiec]” (Jan 10:3
UBG). To otwarcie dokonało się na
różne sposoby: gdy został On dla nas
ogłoszony umiłowanym Synem Bożym,
w którym Ojciec ma upodobanie, a także Odkupicielem i Zbawcą, w świadec-

twie towarzyszącym Jego chrztowi i powtórzonym na „górze przemienienia”;
gdy zaćmiły się niebiosa i skały pękały
w chwili Jego śmierci; gdy zmartwychwstał, a poświadczali to aniołowie i naoczni świadkowie; gdy okazywał wielką
zgodność wszystkich głównych cech
charakteru z dotyczącymi Go świadectwami proroctw; a także przez autorytet
i styl Jego nauczania oraz przez prostotę i czystość charakteru, przy którym
bladły wszystkie inne postacie, tak że
nawet ci, co nie uznawali Go za Syna
Bożego, stwierdzali, że „nikt nigdy nie
mówił tak, jak ten człowiek” (Jan 7:46).
W ten sposób upewnione owce
uznają Pomazańca Pańskiego za swego
pasterza. Odtąd słuchają Jego głosu.
„On woła swoje własne owce po imieniu [interesuje się nimi nie tylko jako
całym stadem, ale także każdą z osobna] i wyprowadza je”.

Dokończenie ze str. 73
Dalej mówi: „Ja jestem drzwiami.
Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie
zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
pastwisko” (Jan 10:9 UBG). Jak pogodzić jednak te słowa z powyższym
stwierdzeniem: „Kto wchodzi przez
drzwi, jest pasterzem owiec”? W jaki
sposób Pan mógł wejść przez drzwi
i jednocześnie być drzwiami? Zgodnie
z Bożym planem zbawienia droga do
podniesienia człowieka ze stanu śmierci i przywrócenia go do wiecznego życia
została prawnie otwarta przez złożenie
ofiary stanowiącej okup. Gdy nasz Pan
dobrowolnie podjął się spełnienia tych
wymagań Bożego planu, wszedł przez
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Ogłaszając samego siebie prawdziwym pasterzem i jedynymi drzwiami do
Bożej owczarni, nasz Pan jednocześnie
charakteryzuje wszystkich innych jako
obcych, fałszywych pasterzy, najemników, złodziei i zbójców. Nie ma bowiem
żadnego innego imienia pod niebem
wśród ludzi, przez które moglibyśmy być
zbawieni, jak tylko imię Jezus (Dzieje Ap.
4:12). Platonowi, niepouczonemu odnośnie Bożej prawdy i ślepo błądzącemu po
omacku z kagankiem ludzkiego rozumu,
udawało się czasami uderzyć w ton zgodny z Bożymi harmoniami, gdy starał się
rozwiązywać tajemnice ludzkiego życia.
Mogło to mocno poruszać myślące umysły. Jednak szybko brzęczała u niego fałszywa nuta, która zwodziła rozum na manowce błędu. To samo dotyczy Arystotelesa, Sokratesa, Konfucjusza i innych
poszukujących Boga, zanim życie i nieśmiertelność zostały „wywiedzione na
jaśnię” przez Jezusa Chrystusa [2 Tym.
1:10]. Tacy ludzie nie mogliby jednak zostać zaklasyfikowani jako fałszywi pasterze, gdyż z całą pewnością poszukiwali oni
najlepszego światła, jakie było dla nich
osiągalne, i za nim podążali. Można by
ich raczej uznać za owce z dzwoneczkami
u szyi, które choć zgubiły drogę i błąkały
się po górach, prowadziły jednak stada
na najlepsze pastwiska i do najczystszych
źródeł wód, jakie udawało im się znaleźć.
Jednak ci, którzy po ukazaniu się światłości na tym świecie, po tym, jak sami ją ujrzeli i docenili, umiłowali raczej ciemność
niż światło i zamiast wskazywać ludziom
Chrystusa, prowadzili ich do ludzkich filozofii Platona, Darwina i innych – tacy
z pewnością zasłużyli na określenia, które
Pan do nich odnosi. Są oni doprawdy złodziejami i zbójcami, jeśli nauczają ludzi,
że można zdobyć Bożą łaskę i dostać się
do Jego owczarni jakimiś innymi sposobami niż ten jeden wskazany przez Boga
– przez wiarę i pojednawczą ofiarę Chrystusa. Tacy nauczyciele są najemnikami,
o których mówi Mistrz. Okazują oni niewielkie, jeśli nie żadne, zainteresowanie
owcami, nie dbając na ich wieczne dobro,
gdyż ważniejsze są dla nich ich własne
doczesne korzyści. Pragną popularności
jako przywódcy i nauczyciele, jako oryginalni myśliciele i wielcy filozofowie. Albo
też są przywiązani do starych systemów
błędu, które jeśli nawet nie dostarczają
obfitego wynagrodzenia, to przynajmniej
zapewniają środki niezbędne do egzystencji, które trudno byłoby sobie tak
bezpiecznie zapewnić w inny sposób.
Tacy właśnie są najemnicy, których za naszych dni mamy całe legiony.
A tym bardziej teraz, gdy wilk niedo-
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wiarstwa dobitnie zaznaczył swą obecność między owcami, ci najemni pasterze rozbiegają się w różnych kierunkach, pozostawiając owce bez opieki.
Część spośród tych najemników ucieka
z dawnych organizacji i biegnie za Darwinem, Huxleyem i spirytyzmem, oszukańczo zwanym Chrześcijańską Nauką.
Inni usilnie starają się odwieść owce od
jakiejkolwiek wiary w natchnienie Pisma Świętego. Przekonują o tym przykłady najznamienitszych postaci, jak dr
Ch.A. Briggs, prof. Henry Drummond,
dr Lyman Abbot, prof. Swing, dr Smith,
a ostatnio zapoczątkowane zostały
zmiany na wspaniałym Uniwersytecie
Chicagowskim, gdzie dr Harper i cały
wydział wraz ze wszystkimi studentami
dobitnie opowiedzieli się przeciwko Boskiemu autorytetowi Biblii i rzetelności
jej przekazu. Wielki Parlament Religii
zorganizowany w Chicago minionego
lata był najbardziej znamiennym przejawem tendencji wśród najwybitniejszych
najemnych pasterzy, którzy starają się
skierować uwagę owiec na rozmaite
pogańskie filozofie – buddyzm, braminizm, islam, szintoizm, konfucjanizm
i inne, twierdząc, że ci, o których do tej
pory przyzwyczailiśmy się myśleć jako
o poganach, są w rzeczywistości prawie
tak samo chrześcijańscy jak my, z wyjątkiem nazwy. Należałoby ich zatem
przyjąć za braci i podjąć z nimi współpracę. Ludzie zaś ze zdumieniem przyglądają się temu nowemu odchyleniu,
nie wiedząc, co mają myśleć. Ten wielki
ruch, jak wskazaliśmy w naszym czasopiśmie z listopada 1893, jest najbardziej
prominentnym przejawem obecnych
tendencji w kręgach religijnych. Teraz
zaś przedstawiciele narodów pogańskich powrócili do swoich domów i dotarł już z powrotem raport z Japonii informujący, że w Jokohamie publiczność
licznie się zgromadziła, by wysłuchać
sprawozdania z chrześcijańskiej Ameryki. Japońscy delegaci wyrazili swoje ogromne zaskoczenie, gdyż zostali
zaproszeni do Ameryki, by jak sądzili,
zostać schrystianizowani lub być może
w ukryty sposób wyśmiani, tymczasem
okazało się, że sami chrześcijanie pogrążeni są w ogromnym zwątpieniu odnośnie swojej własnej religii i pragnęli
raczej dowiedzieć się, co obcokrajowcy
mają do powiedzenia o swoich religiach
i które z ich filozoficznych zapatrywań mogłyby zostać przeszczepione na
grunt chrześcijaństwa. W rzeczywistości delegaci japońscy wskazali na Amerykę jako obiecujące pole propagowania
swej własnej wiary i zauważyli, że udało

im się pozyskać dla swoich religii wpływowych i bogatych konwertytów w czasie trwania sesji Parlamentu. Tak oto
najemni pasterze prowadzą do zamieszania, wątpliwości i rozproszenia wielu
bojaźliwych owiec, które niedostatecznie uważnie przysłuchują się głosowi
dobrego Pasterza, przemawiającego
przez natchnione Słowo.
Inna sprawa, że jedynie krnąbrne
i nieuważne owce mogą zostać skrzywdzone i rozproszone przez takie tendencje. Wszystkie posłuszne i ufne owce
będą doświadczały czułej opieki dobrego Pasterza, którego głosu słuchają,
a jego najcichszy nawet ton brzmi dobrze i znajomo w ich uszach. W rzeczywistości, jak się dowiadujemy z opisu
Pana, występują dwie klasy owiec. Posłuszne, które zgodnie z tym, co napisaliśmy powyżej, dają się łatwo prowadzić
głosem Pasterza, oraz te apatyczne i trochę krnąbrne, które potrzebują nieco
popędzania i prowadzenia pasterskim
kijem. Te pierwsze tworzą stado, o którym zapis w Ew. Jana 10:16 mówi, że
przynależy do „tej owczarni”, zaś drugie są „innymi owcami”, których liczba
ogromnie się zwiększy w błogosławionej
przyszłości, gdy znajomość Pana napełni ziemię, tak jak wody napełniają morze, czyli podczas tysiącletniego królowania Chrystusa, kiedy to nie będzie już
sprzecznych nawoływań starających się
zagłuszyć głos dobrego Pasterza.
Trudno też być zaskoczonym, że
tak niezmiernie mała jest liczba tych,
którzy obecnie pilnie słuchają głosu Pasterza i chętnie za Nim podążają, gdyż
Pan przestrzegł nas, że tacy utworzą
jedynie „malutkie stadko”: „Nie bój
się, o maluczkie stadko! albowiem się
upodobało Ojcu waszemu, dać wam
królestwo” (Łuk. 12:32 BG). Pan wybiera obecnie specjalne grono ludzi, którzy
nie potrzebują popędzania ani namawiania, ale żyją tym dzień i noc. Dobry
Pasterz nie zamierza zapędzać owiec
do swojego Królestwa. Pragnie mieć na
wysokich urzędach, do których obecnie
powołuje, ludzi niepotrzebujących poganiania, ale takich, którzy podążają za
Nim chętnie, na dobre i złe [2 Kor. 6:8].
„A gdy wypuści owce swoje, idzie przed
nimi [by je prowadzić, a nie za nimi,
by je popędzać], a owce idą za nim; bo
znają głos jego” (Jan 10:4).
O owcach ze swego stada Mistrz
mówi: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
(...) i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze
ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je
dał, jest większy nad wszystkich i nikt

nie może wydrzeć ich z ręki Ojca” (Jan
10:27‑29). Jakże błogosławione jest takie zapewnienie niebiańskiego prowadzenia i ochrony dla wszystkich owiec
z tego stada – prawdziwie poświęconych i posłusznych ludzi.
„Za obcym natomiast nie pójdą, lecz
uciekną od niego, ponieważ nie znają
głosu obcych” (Jan 10:5). Jeśli ktoś obcy
będzie je zwodził ponętnymi słowami:
Pozwól, że pokażę ci bardziej rozległe
zbawienie niż to, o którego nadziei dowiedziałeś się od apostołów i proroków,
przecież wieczne zbawienie musi być
uniwersalne, tak by nigdy nie zginęło ani
jedno Boże stworzenie, prawdziwa owca
odpowie: To brzmi bardzo życzliwie, ale
w takim twierdzeniu brakuje tonu głosu
Pasterza, ponieważ On mówi nam o wilkach w owczym odzieniu [Mat. 7:15],
o naczyniach gniewu przeznaczonych na
zagładę [Rzym. 9:22], przestrzega nas
przed zuchwałymi grzechami [Psalm
19:14] i możliwą zagładą wszystkich świadomych grzeszników i tych, którzy miłują i czynią kłamstwo [Obj. 22:15] oraz
wyraźnie zapowiada, że diabeł i wszyscy
jego naśladowcy zostaną zniszczeni (Obj.
21:8; Mat. 25:41; Hebr. 2:14). O nie, ten
głos, którzy prorokuje tak łagodnymi słowami, jest sprzeczny ze Słowem Bożym
i nie jest głosem dobrego Pasterza.
Jeśli „obcy” pojawi się ponownie
z popisami logiki i światowej mądrości (która jest głupotą u Boga) i powie:
Pozwól, że ukażę ci rozsądniejszą drogę
zbawienia niż barbarzyńska biblijna metoda pojednawczej ofiary, tj. ewolucyjny
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proces zbawienia, który polega na tym,
że przeżywają najbardziej dostosowani,
zgodnie z którym nie było żadnej pierwotnej ludzkiej doskonałości, nie miał
miejsca upadek, a w konsekwencji nie
występuje konieczność składania odkupieńczej ofiary, owca odpowie: Nie, nie
mogę przyjąć tego nauczania, gdyż głos
dobrego Pasterza oznajmia mi, że nie
ma innej drogi od tej, którą On dla nas
otwarł poprzez dobrowolne ofiarowanie
za nas swego życia i nie zamierzam przerabiać całej Biblii, począwszy od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, tylko
dlatego, że twoja teoria głosi coś innego.
Z innej strony dają się znów słyszeć
głosy twierdzące, że niezmiennym zamierzeniem Bożym są wieczne męki dla
znakomitej większości ludzkich stworzeń. Niektórzy gotowi są nawet twierdzić, że takie było Boże postanowienie
na długo przed stworzeniem człowieka.
O nie! – powie prawdziwa owca, nie potrafię myśleć w ten sposób o Bogu; choć
nie umiem zrozumieć całego twojego
uzasadnienia ani całkowicie obalić twoich twierdzeń przy użyciu Pisma Świętego, to z pewnością nie mogę zaufać
takiemu zniesławianiu imienia mojego
Niebiańskiego Ojca. Nauczyłem się bowiem, że Sędzia całej ziemi zawsze postępuje sprawiedliwie (1 Mojż. 18:25)
i zgodnie z tym ufam Mu w tych momentach, kiedy nie umiem Go zrozumieć, i czekam na dalsze światło.
Takie jest nastawienie wszystkich
prawdziwych owiec, a tych, którzy prezentują taką postawę, Bóg chce i potrafi

osłaniać i chronić zawsze i w każdej sytuacji. Ustanowiony przez Niego dobry
Pasterz będzie ich prowadził na zielone pastwiska i do źródeł cichych wód.
Będą oni obficie karmieni „pokarmem
na czas słuszny” – duchowym pożywieniem tak potrzebnym do życia oraz
wzrostu i rozwoju. Nie zabraknie im
również niezbędnych dóbr doczesnych.
Zaprawdę możemy powtórzyć za psalmistą: „Nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego
żebrzących chleba” (Psalm 37:25).
W ten sposób wszystkie prawdziwe owce z tego stada mogą cieszyć się
pełną miłości opieką dobrego Pasterza.
Mają też dodatkowy powód do radości,
wiedząc, że wszystkie inne owce, które
teraz się zgubiły i błąkają się oślepione
przez boga tego świata, będąc zwodzone przez inne głosy, również staną się
kiedyś obiektem poszukiwań, znajdą
się i uradują, gdy Pan w swoim słusznym czasie urządzi „ucztę z tłustych
potraw, ucztę z wystałych win” (Izaj.
25:6). A wtedy będzie jedna owczarnia
i jeden Pasterz.
Chociaż więc dzisiaj jest jedynie
„malutkie stadko” tych, co uznawani
są za Pańskie owce, to kiedyś w błogosławionej przyszłości, będą ich liczne
zastępy (Jan 10:16), wtedy to „wrócą
odkupieni przez Pana (...) z okrzykiem
radości, a wieczna radość będzie nad
ich głowami” (Izaj. 51:11). Jakże wspaniały jest plan zbawienia! Jakże godnie
ukazuje charakter naszego Boga!

Zakres podziału w 1918 r.
D
ość trudno jest ocenić, jaki wpływ
zawirowania organizacyjne po
śmierci C.T. Russella miały na liczbę
członków założonego przez niego ruchu. W opracowaniach na ten temat
można znaleźć różne liczby. Jedni piszą
o odejściu jednej siódmej członków,
inni podają konkretną liczbę 4 tys.
Niezbyt dokładnie też wiadomo, ilu dokładnie było badaczy Pisma Świętego w
1916 r. Czasopismo „The Watch Tower”
publikowane było za życia C.T. Russella w maksymalnym nakładzie 42 tys.
egzemplarzy. W 1918 roku liczba ta
zmalała podobno do 3 tys. Oczywiście
dane te trudno jest przełożyć na liczbę
aktywnych członków zgromadzeń.
Ostatni opublikowany za życia C.T.
Russella raport o liczbie osób biorących
udział w Pamiątce („The Watch Tower”,
1 maja 1916) podaje wykaz 56 zborów

większych niż 50 osób z łączną liczbą
9513 członków. Zakładając nawet, że
mniejsze zbory miały w sumie podobną
liczebność i że nie wszystkie zbory nadesłały raporty, można by ocenić łączną
liczbę biorących udział w Pamiątce, czyli
ochrzczonych członków zborów, mniej
więcej na 25-30 tys. Liczba ta potwierdzałaby informację, że jedna siódma
członków to ok. 4 tys. osób i że tylu właśnie uczestników ruchu opuściło zbory.
Późniejsze raporty „The Watch Tower” w latach dwudziestych i trzydziestych podają dość regularnie wzrastające liczby od 20 do 90 tys. uczestników
Pamiątki. Spada jednocześnie liczba
przyjmujących chleb i wino, co wynikało z przekonania, że po 1914 roku nie
można było już należeć do grona osób
ubiegających się o niebiańską nagrodę.
Jednocześnie W.J. Schnell w swej książ-

Zion’s Watch Tower, 1 i 15 maja 1894, R-1647

ce „Thirty Years a Watchtower Slave”
[Trzydzieści lat w niewoli Strażnicy]
podaje informację, że do roku 1931,
czyli daty zmiany nazwy organizacji na
Świadkowie J., Towarzystwo opuściło trzy czwarte jego członków z czasów
C.T. Russella. Oznaczałoby to, że skutki
podziału byłyby znacznie głębsze, niż
wskazują na to liczby uczestników Pamiątki, gdyż prawdopodobnie zdecydowana większość z ok. 30 tys. członków
organizacji w 1931 roku musiała już pochodzić z nowego naboru po roku 1918.
Dane te wskazują na fakt, że organizacja Świadków J. nie może być w pełni
uznawana za prostą kontynuację ruchu
zapoczątkowanego przez C.T. Russella,
gdyż brak jej wyraźnej personalnej ciągłości w latach 1918-1931. Wydaje się,
że w znacznie większym stopniu nurty
niezależnych badaczy Pisma Świętego,
choć mniej liczebne, przechowały ducha
i ciągłość tradycji oryginalnego ruchu.

proroctwo przeciwko pasterzom

Ja sam będę pasł moje owce – Ezech. 34:15

Strofowanie stada
ie tylko pasterze, pastorzy, kaznodzieje, słudzy strofowani są przez
Pana, ale również niektórzy z Jego
stadka, niepełniący oficjalnych funkcji.
W dniu Pańskiej obecności oni również
będą obiektem zainteresowania, jak
czytamy:
„A do was, moja trzodo, tak mówi
Pan BÓG: Oto będę rozsądzał między
owcą a owcą, między baranami a kozłami. Czy mało wam, że się pasiecie
na dobrym pastwisku, a resztę waszych pastwisk depczecie swoimi nogami; że pijecie czystą wodę, a resztę
mącicie swoimi nogami? A moje owce
muszą się paść na tym, co zdeptaliście swoimi nogami, i pić to, co zmąciliście swoimi nogami. Dlatego tak
mówi do nich Pan BÓG: Oto sam
rozsądzę między owcą tłustą i owcą
chudą. Ponieważ bokiem i ramieniem
odpychaliście i swoimi rogami bodliście wszystkie słabe, tak że je rozpędziliście; ocalę moje owce i nie będą
już łupem. Rozsądzę między owcą
a owcą” – Ezech. 34:17‑22.

N

Uwaga nasza jest tu skierowana
na nowy porządek rzeczy towarzyszący
Królestwu Mesjasza. Zaczęło się to już
w stosunku do Kościoła wieku ewangelicznego. Ci, którzy byli uważani za
postacie czołowe w chrześcijaństwie,
którzy nadawali kierunek i przewodzili
jego sprawom, odtrącając prawdziwe
Pańskie owce jako lud szczególny, zostaną w tym dniu zganieni przez Pana.
Ubodzy, odrzuceni, osobliwi to ci, którzy tworzą Jego stadko, a On miał ich
specjalnie zgromadzić, specjalnie żywić
i specjalnie leczyć w tym czasie. I czyż
tak nie jest? Czy Pan nie karmi swoich
owiec i nie błogosławi im bez względu
na całe sekciarstwo i gdziekolwiek by
się znaleźli w każdym kraju? Doprawdy, On ich szuka i żywi je, a wkrótce,
gdy zakończy się czas żniwa, zostaną
zgromadzone do niebiańskiej owczarni.
Tymczasem dobra praca, jaka zaczęła
się od ewangelicznych owiec, rozszerzy
się na całą ludzkość.
Pan nigdy już nie zostawi swych
owiec bez pasterza. Nie mamy przez

to rozumieć, że Pan popełnił błąd,
mówiąc: „A gdy odejdę (...), przyjdę znowu” [Jan 14:3]. Pozostawienie
Jego stadka na pewien czas było nieodłącznie związane z ich sprawdzaniem, ćwiczeniem i rozwojem, aby ci,
którzy będą wierni Panu, zasadom
sprawiedliwości i wskazówkom Jego
Słowa, mogli się ujawnić, nawet jeśli
byli rozproszeni, a też by inni mogli
zostać ujawnieni jako niewierni. Jakże
jednak pocieszająca jest świadomość,
że przez cały Wiek Tysiąclecia, aż cała
praca udoskonalania owiec się zakończy, Pasterz będzie z nimi. Czytamy
bowiem:
„I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mego sługę
Dawida. On będzie je pasł i on będzie
ich pasterzem. A ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja, PAN, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju i wytępię dzikie zwierzęta z ziemi.
I będą bezpiecznie mieszkały na pustyni, i spały w lasach” – Ezech. 34:23‑25.
„Prophesy Against The Shepherds”,
The Watch Tower, 15 maja 1915,
R-5693 fragment,
Straż(nica) 12/1920

August F.A. Schenck (1828–1901), „Lost: Souvenir of Auvergne”, www.metmuseum.org; obraz wykorzystany
w „Fotodramie” oraz umieszczony na ostatniej stronie publikacji „Light After Darkness” z 1917 r.

