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Dokończenie na str. 4

Chrystus 
ukrzyżowany

W   epoce,  w  której  ludzie  wytęża-
li  swoją  pomysłowość  do  granic 

możliwości po to, by wynaleźć jak naj
okrutniejsze  tortury  dla  ofiar  publicz-
nej  zemsty  lub  nienawiści,  ukrzyżo-
wanie  bez  wątpienia  wysuwało  się  na 
niechlubne czoło. Wśród Rzymian było 
zarezerwowane, z nielicznymi wyjątka-
mi,  dla  niewolników  i  cudzoziemców, 
bowiem było uznawane za zbyt straszne 
i  haniebne  dla  obywatela  rzymskiego, 
bez względu  na  to,  jakie  przestępstwa 
by  popełnił.  Było  to  największe  poni-
żenie,  jakie mogło  spotkać przestępcę, 
zarówno jako publiczna hańba, jak i fi-
zyczne cierpienie. 

Ukrzyżowanie było powolnym, dłu-
gim  i  okropnym  procesem  umierania, 
zawsze  trwającym wiele godzin, a nie-
rzadko kilka dni. Ofiara była zazwyczaj 
przywiązywana  do  krzyża,  kiedy  leżał 
on na ziemi, ręce i stopy były przybija-
ne gwoździami do drewna, a sam krzyż 
był  podnoszony  i  osadzany w  otworze 

do tego przygotowanym, co prowadziło 
do  strasznego  szarpnięcia  ciałem,  wy-
wołującego potworny ból. Gorące słoń-
ce smażyło nagie ciało i odkrytą głowę 
(która w przypadku naszego Pana była 
poraniona cierniową koroną sprawiają-
cą dodatkowy ból). Nieopatrzone rany 
szarpane  zaogniały  się  i  przechodziły 
w stan zapalny, a rozdzierający ból pro-
mieniował  z nich na  całe drżące  ciało. 
Do  tego  dochodziła  męka  wynikająca 
z rosnącej gorączki, pulsujący ból głowy 
i  coraz  dotkliwiej  odczuwane  pragnie-
nie, a najmniejszy nawet ruch potęgo-
wał katusze. Gdy przybliżał się moment 
śmierci,  chmary  owadów  gromadziły 
się wokół ofiary, zwiększając mękę, od 
której  niemożliwe  było  najmniejsze 
choćby wytchnienie. Ze względu na to, 
że żaden narząd wewnętrzny nie został 
bezpośrednio  uszkodzony,  życie  tliło 
się,  dopóki  wytrzymałość  zupełnie  się 
nie wyczerpała. 

Ciało 
Członkowie z osobna

D la  zilustrowania  całkowitego  pod-
dania  obecnie  ukrzyżowanego  i  – 

pod względem woli – umarłego „malut-
kiego stadka” jego raz ukrzyżowanemu 
i  obecnie  wywyższonemu  Panu,  trud-
no  byłoby  znaleźć  doskonalszy  obraz 
niż  ten,  który  podaje  Paweł  –  postaci 
człowieka  złożonego  z  głowy  i  ciała. 
Tak jak ludzkie ciało składa się z wielu 
członków,  które  choć  pełnią  rozmaite 
funkcje, są jednak wszystkie doskonale 
kontrolowane i zarządzane przez jedną 
głowę  i  zupełnie  nie  mają  pragnienia 
sprawowania  nad  sobą  samodzielnej 
kontroli,  tak  jest  też  z  „ciałem  Chry-
stusa” i jego „głową” – Jezusem. Każdy 
członek  musi  być  w  doskonałej  zgod-
ności z głową, tak aby wspaniałe dzieło 
Chrystusa mogło zostać doskonale wy-
konane w nadchodzącej epoce.

Ukrzyżowanie

Dokończenie na str. 8

...tylko z krzyża naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, przez którego 
świat jest ukrzyżowany dla mnie, 
a ja dla świata (Gal. 6:14).
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Czasopismo STRAŻ...

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

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa

Kwartalnik poświęcony  
naukom biblijnym  

dla chwały Boga i duchowego 
dobra Jego ludu.

Wydawnictwo „STRAŻ”,  
Skr. poczt. 13,  

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

internet: straz.at

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

W tym numerze... 
...publikujemy  serię  artykułów  zwią-
zanych  z  ukrzyżowaniem,  śmiercią, 
cierpieniem.  Tematy  te  bywają  chętnie 
spychane  na  drugi  plan  nauczania  po-
pularnych kościołów. Zarówno koniecz-
ność śmierci Jezusa – i to tak okrutnej 
–  jak  i  nieuchronność  cierpienia  Jego 
naśladowców  wydają  się  dzisiaj  czymś 
odległym  i niewyobrażalnym. A  jednak 
z cierpieniem stykamy się każdego dnia. 
Czasem  jest  to  choroba,  innym  razem 
przemoc fizyczna czy psychiczna. W jaki 
sposób  radzimy sobie  z  tymi  zagadnie-
niami?  W  krajach  Zachodu  chwilowo 
nie doświadczamy prześladowań za wia-
rę. Wyznawanie imienia Jezusa jest rze-
czą  normalną  i  spotyka  się  najczęściej 
z obojętnością. Jednak już praktykowa-
nie w  życiu  zasad  nauki Mistrza  z Na-
zaretu,  naśladowanie  Go  w  noszeniu 
krzyża, nie zawsze jest traktowane z taką 
samą  wyrozumiałością.  Konsekwentne 
trwanie w przykazaniach Biblii wzbudza 
podejrzenie  o  fanatyzm  religijny.  A  to 
nie  jest  już  mile  widziane.  Zachęcamy 
do przeczytania, co ponad sto  lat  temu 
pisał na te tematy C.T. Russell.

Równo sto lat temu, w styczniu 1919 roku, R.H. Oleszyński rozpoczął wydawanie 
niezależnej „Strażnicy”, która następnie przekształciła się w „Straż”. W specjalnym 
dodatku upamiętniamy pięcioro historycznych redaktorów naszego czasopisma. Nie 
wiemy, jak długo jeszcze Pan pozwoli nam kontynuować tę rozpoczętą przez nich pra-
cę, ale wdzięczni Mu jesteśmy za możliwość oddania do rąk czytelników każdego no-
wego numeru „Straży”. W kolejnym roku życzymy naszym Czytelnikom pilności i od-
dania sprawie Pańskiej, tak by mogli na zawsze uchwycić się wiecznego zbawienia, 
które jest w Jezusie Chrystusie.
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Widok z wieży
J esteśmy  pod  wrażeniem  faktu,  że 

z  punktu  widzenia  świętych  cie-
szymy  się  obecnie  czasami  pod  każ-
dym względem najkorzystniejszymi. Są 
one  korzystne  z  uwagi  na  możliwości 
osobistego  wzrostu  w  łasce  i  wiedzy. 
Jakże  radowaliby  się  dawni  poszuki-
wacze  prawdy  –  berianie  i  inni,  gdy-
by  mieli  dostęp  do  takich  materiałów 
pomocnych  w  prowadzeniu  studiów 
biblijnych,  jak Diaglott, Konkordancja 
Younga, „Brzask” [Boski Plan Wieków] 
oraz comiesięczne wydania czasopisma 
„The Watch Tower”, a w dodatku nie-
zliczone  tomy  historii,  encyklopedii, 
słowników i innych tego typu dzieł, do-
stępnych w każdej publicznej bibliotece 
w niewielkim nawet mieście.  Z  takimi 
podręcznikami  w  ciągu  jednego  dnia 
można więcej nauczyć się o Słowie Bo-
żym i Boskim planie niż dawniej w cią-
gu całego roku. Jedyną przeszkodą jest 
to,  że nauka, filozofia, polityka, pogoń 
za  przyjemnościami  i  nade  wszystko 
uganianie  się  za  pieniędzmi  również 
rozkwitają w  tych  czasach  i  są  tak ab-
sorbujące,  że  jedynie  szczerze  poświę-
ceni  otrzymują  na  tyle  łaski,  by  móc 
oprzeć  się  tym  wszystkim  dążeniom, 
pochłaniającym  czas  i  siły,  i  wykorzy-
stać  te  tak  łatwo  dostępne,  pomocne 
podręczniki  do  osiągnięcia  osobistego 
wzrostu.

A  jeśli  te  wszystkie  sposobności 
otrzymania  dobrych  rzeczy  i  rozpo-
znania  prawdy  są  rzeczywiście  daleko 
obfitsze niż kiedykolwiek, to jak w po-
równaniu do innych okresów kształtują 
się  obecne możliwości  udzielania  tego 
światła  innym? Nigdy nie było tak ko-
rzystnych czasów jak obecne, z punktu 
widzenia  możności  chrześcijańskich 
działań w winnicy. To prawda, że sek-
ciarstwo  zamknęło  dzisiejsze  kościoły 
dla prawdy znacznie szczelniej, niż były 
zatrzaśnięte  dla  niej  żydowskie  syna-
gogi  za  czasów Pawła –  choć  on mógł 
wejść  do  synagogi  i  głosić  Chrystusa 
między  nauczonymi  w  Piśmie,  faryze-
uszami  i  hipokrytami  bez  przeszkód, 
przynajmniej  przez  jakiś  czas,  dopóki 
nie wyjawił  swych  zamierzeń, podczas 
gdy dla was okazuje się to niemożliwe, 
jako że jesteście ograniczeni surowymi 
wymogami  i  regulacjami  określonymi 
nie  przez  Pana  i  Jego  apostołów,  lecz 
przez  samowolnie  ustanowiony  kler. 
Pomimo  to  nasze  czasy  są  daleko  ła-
skawsze niż czasy Pawła.

Jeśli  postanowilibyśmy  podró-
żować  z  miejsca  na  miejsce  po  to,  by 
spotykać  się  z  wierzącymi,  to  w  ciągu 
tygodnia  moglibyśmy  wykonać  tyle 
podróży,  ile  Paweł  w  ciągu  miesiąca, 
i to w znacznie bardziej komfortowych 
warunkach.  Gdybyśmy  chcieli  głosić, 
to choć czasami nie możemy tego robić 
głosem  przed  wielkimi  zgromadzenia-
mi,  to  jednak  żyjemy  w  czasach,  kie-
dy każdy umie  czytać  i  pisać,  które  to 
umiejętności posiadali niegdyś jedynie 
nieliczni,  a  drukowana  ewangelia  jest 
tania, łatwo dostępna i często znacznie 
bardziej efektywna niż ustne kazania.

Usilnie pragnące serce może doko-
nać  dzisiaj  daleko  więcej  niż  Akwilas 
i Pryscylla  za  swoich  czasów przy  tym 
samym nakładzie sił  i  środków. O nie, 
nasze  ręce  nie  są  ukrócone.  Możemy 
bowiem  głosić  poprzez  drukowane 
strony,  rozsyłane  za  pośrednictwem 
wspaniałego  systemu  pocztowego  na-
szych dni tak naszym przyjaciołom, jak 
i obcym na całym świecie, i to niemalże 
za darmo.

Kolejnym  wielkim  przywilejem 
naszych czasów w porównaniu do dni 
pierwotnego Kościoła jest to, że współ-
czesna usługa może być samoutrzymu-
jąca się. Brat Paweł był zmuszony pra-
cować  przy  produkcji  namiotów,  gdy 
podczas głoszenia ewangelii brakowa-
ło mu koniecznych do  życia  środków, 
jakie  płynęły  od  braci.  Tymczasem 
brat  Adamson  [J.B.,  współpracownik 
Watch Tower 188194]  i  inni w obec-
nym czasie mogą tak skutecznie głosić 
ewangelię, chodząc od domu do domu, 
podczas  gdy  konieczne  zaopatrzenie 
w  powszedni  chleb  dociera  do  nich 
bezszelestnie  jak niegdyś manna  spa-
dająca  z  nieba.  Sprzedając  „Brzask”, 
potrafią  sobie  opłacić  podróże,  by 

dotrzeć  do  znacznie  większej  liczby 
czytelników, i to w bardziej komforto-
wych warunkach, niż to było udziałem 
Pawła.

Nasze  czasy  są  jeszcze  i  pod  tym 
względem  bardziej  błogosławione,  że 
pomimo  istnienia  fanatyków,  podob-
nych do rzemieślników wyrabiających 
świątynki Diany,  których Paweł  spot-
kał w Efezie,  gotowych podburzać  lu-
dzi  przeciwko  nam,  gdyż  narażamy 
ich  rzemiosło  na  straty  (Dzieje  Ap. 
19:23,3541),  obecnie  władze  świe-
ckie  chronią  nas  przed  napaściami 
znacznie skuteczniej, niż naówczas był 
w  stanie  Pawłowi  pomóc  miejski  pi-
sarz. Ci, którzy dzisiaj sprawują dzieło 
Mistrza  ze  stosownym  umiarkowa-
niem, będąc mądrzy  jak węże  i  szcze-
rzy jak gołębice, nie są ani biczowani, 
ani krzyżowani.

Czy widząc,  jak wielkich możliwo-
ści  udziela  nam  Pan,  nie  powinniśmy 
przynosić więcej  owoców? Czy nie bę-
dzie  On  szukał  ich  więcej  na  każdej 
gałązce  winorośli,  która  prawdziwie 
jest  z  Nim  zjednoczona?  Z  pewnością 
Mistrz  będzie  oczekiwał  wyników  nie 
tylko w zakresie pięknych przymiotów 
chrześcijańskiego charakteru, ale także 
wiernych i szczerych wysiłków na rzecz 
rozpowszechniania  radosnej wieści  ku 
Jego  czci  i  dla  błogosławieństwa  na-
szych bliźnich.

Z  obfitości  serca  przemawiają 
usta. Jest to zawsze bardzo precyzyjny 
sprawdzian naszego duchowego stanu. 
Jeśli  Pan,  prawda,  królestwo  i  służ-
ba  dla  innych  zajmuje  poczesne miej-
sce w naszych sercach,  to z pewnością 
sprawy  te  znajdą  się  też  na  naszych 
wargach i poszukają sobie stosownego 
ujścia w naszych ustach i piórach.

Zion’s Watch Tower, sierpień 1887, R-957
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Nad głową  cierpiącego umieszcza-
no zazwyczaj napis informujący o prze-
stępstwie skazanego. Najczęściej był on 
niesiony  przed  skazańcem,  gdy  zmie-
rzał pieszo na miejsce egzekucji, niosąc 
swój ciężki krzyż. Nasz Pan niósł  swój 
krzyż do bram miasta, gdzie natknięto 
się na pewnego męża z Cyreny o imie-
niu Szymon, który niewątpliwie z  tego 
powodu,  że  Jezus  był  zbyt  słaby  i wy-
czerpany, został zmuszony do niesienia 
krzyża przez resztę drogi.

Z pewnych pism rabinicznych wy-
daje  się  wynikać,  że  zostało  założone 
stowarzyszenie  Żydówek  mających 
nieść  ulgę  cierpieniom  skazanych  na 
śmierć.  Towarzyszyły  one  skazanym 
do miejsca egzekucji i podawały napój, 
który  działał  jak  środek  uśmierzający 
ból.  To  prawdopodobnie  one  zaofe-
rowały  naszemu  Panu  „ocet  z  żółcią” 
(a ściślej mówiąc ‘cierpkie wino z mir-
rą’),  którego przyjęcia odmówił, woląc 
zachować  jasny  i przytomny umysł do 
samego końca. Napój zaoferowany Mu 
na  krzyżu  przez  jednego  z  rzymskich 
żołnierzy i przyjęty przez naszego Pana 
nie był tym środkiem przeciwbólowym, 
który  został Mu  zaproponowany  i  od-
rzucony  przez  Niego  wcześniej,  lecz 
jedynie cierpkim winem – napojem po-
wszechnym wśród żołnierzy.

Uważa  się,  że  ostateczną  fizyczną 
przyczyną  śmierci Chrystusa było  lite-
ralne  pęknięcie  serca.  W  przeciwnym 
razie  prawdopodobnie  cierpiałby  On 
o  wiele  dłużej.  Ukrzyżowanie  rzadko 
prowadziło do  śmierci w okresie krót-
szym  niż  dwadzieścia  cztery  godziny, 
a  ofiary  potrafiły  pozostawać  przy  ży-
ciu nawet przez pięć dni. Piłat  i  straż-
nicy byli zaskoczeni, kiedy dowiedzieli 
się, że Jezus tak szybko umarł. Zamiast 
utrzymać  się  przy  życiu  przez  dłuższy 
czas,  umarł  nagle,  zanim  w  pełni  się 
wyczerpał,  bowiem  rozmawiał  ze  zło-
dziejem  i  polecił  swoją  matkę  opiece 
Jana  oraz  oświadczył,  że  Jego  wielkie 
dzieło  się  wykonało,  a  następnie  do-
nośnym  [dosłownie  ‘silnym’]  głosem, 
który  świadczył o  tym,  że pozostawała 
w Nim znaczna siła zarówno ciała,  jak 
i umysłu, zawołał: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś  mnie  opuścił?”  i  natychmiast 
umarł. Wcześniejsze  katusze w Getse-
mane wpłynęły na  Jego  serce  i  naczy-
nia  krwionośne.  Kołatanie  serca  było 
wówczas  tak  intensywne,  że  wywołało 
krwawy pot, zjawisko rzadkie,  lecz nie 
całkiem  nieznane,  wywoływane  przez 
intensywne  pobudzenie  psychiczne. 

Powtórzenie męki prawdopodobnie ro-
zerwało osłabioną poprzednimi przeży-
ciami  błonę  serca,  powodując  natych-
miastową śmierć.

Taka  była  straszliwa  tragedia Kal-
warii,  kończąca  ludzką  egzystencję 
naszego Pana, który tym sposobem od-
dał  samego siebie  jak baranek na  rzeź 
prowadzony.  „Jako  owca  przed  tymi, 
którzy ją strzygą, oniemiał, i nie otwo-
rzył ust swoich”, kiedy został fałszywie 
oskarżony,  potępiony  i  ukrzyżowany. 
Gdyby  zadał  sobie  trud,  by  bronić  sa-
mego siebie  czy  to w sali  sędziowskiej 
Piłata,  czy  też  w  ogrodzie  Getsemane, 
by  ponownie  przemówić  do  ludu  tak, 
jak  czynił  to  wcześniej,  bez  wątpienia 
ponownie  powiedzieliby:  „Nigdy  tak 
nie mówił  człowiek  jako  ten  człowiek” 
i obwołaliby Go swoim królem, tak jak 
uczynili to zaledwie pięć dni wcześniej, 
mówiąc:  ‘Hosanna  synowi Dawidowe-
mu,  błogosławiony,  który  przychodzi 
jako król Jehowy’. Lub gdyby poprosił 
Ojca w modlitwie, niezwłocznie miałby 
straż składającą się z ponad dwunastu 
legionów aniołów (Mat. 26:53). 

Mógłby uciec przed tym okropnym 
doświadczeniem,  ale  tak  nie  uczynił, 
lecz dobrowolnie  oddał  samego  siebie 
jako okup za grzeszników. Wiedział, że 
przyszła Jego godzina, kiedy to – zgod-
nie z planem Ojca – miała zostać zapła-
cona cena odkupienia za świat. Pamię-
tajmy o Jego słowach skierowanych do 
ucznia, który usiłować Go bronić: „Czy 
myślisz,  że  nie  mógłbym  prosić  Ojca 
mego, a On wystawiłby mi teraz więcej 
niż  dwanaście  legionów  aniołów?  Ale 
jak by wtedy wypełniły się Pisma, że 
tak się stać musi?” [NB].

Jednakże Pisma musiały się wypeł-
nić,  bo  wyrażały  wolę  Ojca,  którą  On 
przyszedł wykonać, dlatego  też wypeł-
nienie  tego,  co  zostało  napisane,  było 
rzeczą,  która  Go  najbardziej  intereso-
wała. Plan Boży musiał być wykonany 
za  wszelką  cenę,  a  On  w  doskonałym 
posłuszeństwie  oddał  się  wykonaniu 
tego  planu  aż  na  śmierć,  nawet  na 
straszną, pełną męki, haniebną śmierć 
na krzyżu.

Chociaż nasz Pan poddał się wów-
czas  śmierci,  ponieważ  rozpoznał,  że 
była to godzina przepowiedziana przez 
proroków, wydaje  się,  że nie  rozumiał 
jasno,  dlaczego  towarzyszyć  ma  jej 
tyle publicznej hańby i udręki umysłu. 
Dlatego  też modlił  się:  „Ojcze mój,  je-
śli można, niech mię ten kielich minie; 
a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty” 
(Mat. 26:39). Jezus dobrze wiedział, że 
Jego misją był chrzest (zanurzenie) na 

śmierć i ani przez chwilę nie mógł my-
śleć o tym, by jej uniknąć; wiedział też, 
że wraz z nią musi także nadejść gorzki 
kielich  cierpienia  i  hańby,  lecz wydaje 
się,  że niemalże  aż do  czasu nadejścia 
Jego godziny nie zdawał sobie w pełni 
sprawy z  tego,  jak gorzki będzie napój 
na dnie tego kielicha. 

Zrozumienie tego, że karą za nasze 
grzechy jest śmierć, a nie hańba i znie-
sławienie,  zostawiało  naszemu  Panu 
miejsce na wątpliwości co do mądrości 
i miłości Ojca, najwyraźniej proszącego 
Go,  by  znosił więcej,  niż  jest niezbęd-
ne  do  odkupienia  rodzaju  ludzkiego. 
Jednakże  w  tym  wszystkim  podpo-
rządkował się mądrości i miłości Ojca, 
mówiąc: „Wszakże nie moja, lecz twoja 
wola niech się stanie”. 

W  świetle  słów  apostoła  widzimy, 
że doskonały „człowiek Chrystus Jezus” 
nie  tylko odkupywał  ludzi,  lecz  swoim 
posłuszeństwem na śmierć – nawet na 
śmierć na krzyżu, dowodził tego, że jest 
godny  wielkiego  wywyższenia  do  do-
skonałości boskiej natury, którą dzięki 
swojemu bezgranicznemu, a wręcz śle-
pemu  posłuszeństwu  obecnie  osiągnął 
(Filip.  2:9). Tak  też w ostatnich  chwi-
lach  swojego  życia,  będąc  traktowany 
dokładnie tak jak grzesznik, za którego 
dawał okup,  kiedy  umysłowa  łączność 
z Ojcem została przerwana i przez chwi-
lę poczuł się sam, oddzielony od Ojca, 
odłączony  i  potępiony  jako grzesznik, 
którego  reprezentował,  było  to więcej, 
niż mógł znieść. Zawołał wtedy wielkim 
głosem: „Boże mój! Boże mój! Czemuś 
mnie opuścił?”. 

Wypicie  napoju  na  samym  dnie 
kielicha  cierpień  było  sroższym  do-
świadczeniem  niż  wszystko  inne.  Do-
piero  potem  oczywista  stała  się  ko-
nieczność, mądrość  i miłość niniejszej 
części planu Ojca. Do tej godziny miał 
On  łączność  ze  swoim  Bogiem  (patrz 
Jan 16:32). 

Co  za  lekcja  posłuszeństwa  zosta-
ła  tym  sposobem  pokazana  każdemu 
stworzeniu Boga, w każdym wieku i na 
każdym  poziomie  istnienia  –  posłu-
szeństwo,  które  podporządkowywało 
się w pełnym miłości poddaniu się woli 
Ojca, nawet kiedy zupełnie nie dostrze-
gało, dlaczego tak ma być i to w warun-
kach  najsroższej  próby  rozdzierającej 
serce.  Jaki  chwalebny  charakter  dla 
naszego przykładu i wzoru! Doskonałe 
poddanie woli Ojca  i doskonała wiara, 
która  bezgranicznie  ufała  wszechmo-
gącemu Ojcu tam, gdzie nie mogła Go 
odnaleźć.

Zion’s Watch Tower, sierpień 1887, R-959

Dokończenie ze str. tytułowej
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Rozważywszy powyżej pokrótce lite-
ralne ukrzyżowanie naszego Pana, 

rzeczywistą  śmierć  Baranka  Bożego, 
który  zgładził  nasze  grzechy  poprzez 
ofiarowanie samego siebie, przyjrzyjmy 
się obecnie przenośnemu użyciu słowa 
ukrzyżowany, nie po to, by usunąć na 
boczny  tor  powyższe  rzeczywiste  zda-
rzenie,  lecz po  to,  by poznać właściwe 
znaczenie  przenośni  używanej  przez 
naszego Pana i apostoła Pawła w nastę-
pujących fragmentach:

„Ktokolwiek chce za mną iść, niech 
samego  siebie  zaprze,  a  weźmie  krzyż 
swój i naśladuje mię” – Mar. 8:34.

„Albowiem  którzy  są  Chrystusowi 
[członkami  ‘pomazanego  ciała’  –  ‘Ob-
lubienicą’],  ciało  swoje  ukrzyżowali 
z namiętnościami i z pożądliwościami” 
– Gal. 5:24, por. 3:29.

„Z Chrystusem  jestem ukrzyżowa-
ny, a żyję już nie ja [stary ja], lecz żyje 
we mnie Chrystus – Gal. 2:20.

„Stary  nasz  człowiek  [nasze  sta-
re  jestestwo  usprawiedliwione  przez 
wiarę w ofiarę Chrystusa] pospołu jest 
z  nim  ukrzyżowany  [byśmy mogli  być 
członkami  Jego  ciała,  duchowymi  no-
wymi  stworzeniami  oraz],  aby  ciało 
grzechu [cały system grzechu z wszyst-
kimi jego członkami i rozgałęzieniami] 
było  zniszczone”  –  Rzym.  5:6.  (Zob. 
pełniejsze omówienie niniejszego wer-
setu  i  jego  kontekstu w Zion’s Watch 
Tower z maja 1887 r.)

Widzieliśmy  już,  że  rzeczywiste,  li-
teralne ukrzyżowanie oznacza poddanie 
się  pełnej męce,  powolnej,  lecz  pewnej 
śmierci.  A  przenośne  ukrzyżowanie 
bardzo  przypomina  to  literalne,  tak  że 
doskonale pasuje do niego ta sama de-
finicja. A zatem kiedy mówimy, że ktoś 
podejmuje swój krzyż, by pójść za Chry-
stusem,  oznacza  to,  że  taka  jednostka 
jest poświęcona i robi pierwszy krok sa-
mozaparcia,  obierając  sprawę Chrystu-
sa, chociaż dzieje się to z bojaźnią i drże-
niem; poddając  się  dobrowolnie  boles-
nemu upokorzeniu i pogardzie w oczach 
świata i „przedniejszych kapłanów” oraz 
ich zaślepionych naśladowców, by dzie-
lić wraz z Mistrzem i wszystkimi człon-
kami Jego ciała oziębłość i pogardę świa-
ta oraz wielu z tych, których usiłują oni 
błogosławić; by być samotnymi, a mimo 
to nie samymi, tak jak była nasza Głowa, 
bowiem  mamy  pociechę  i  współczucie 
od Niego jako naszego Najwyższego Ka-
płana  oraz  od  naszych  współczłonków 

w Jego ciele. Z Nim nikt nie mógł współ-
odczuwać,  był  On  bowiem  pierwszym 
biegnącym w wyścigu, a z ludzi nie było 
przy Nim nikogo. 

Jednakże  niektórzy  mogą  pytać, 
gdzie  rozpoczyna  się  nasze  noszenie 
krzyża,  a  gdzie  nasze  ukrzyżowanie, 
gdzie się ono kończy, jak wiele za sobą 
pociąga? Odpowiadamy,  że  okoliczno-
ści w pewnej mierze odmiennie kształ-
tują  sytuacje  i każdy musi dostosować 
tę  kwestię  do  swojego  przypadku.  By-
śmy mogli wszyscy to uczynić, zwróćmy 
uwagę na trzy znamienite przykłady ta-
kiego noszenia krzyża – naszego Pana, 
Piotra i Pawła.

Nasz  Pan,  urodzony  w  warunkach 
obowiązywania  żydowskiego  Zakonu, 
pomimo że wcześniejsze lata swego ży-
cia  spędził  na  studiowaniu  proroczych 
wypowiedzi  dotyczących  Boskiego  pla-
nu  i  swojego  udziału  w  nim,  nie mógł 
rozpocząć  swojej  służby  (posługi),  za-

nim nie osiągnął trzydziestu lat. Wynika 
to w oczywisty sposób z jedynego zapisu 
o  Jego  chłopięcych  latach.  Kiedy  miał 
dwanaście  lat,  szukał  informacji  doty-
czących spraw Ojca i znalazł się pośród 
wybitnych nauczycieli, słuchając ich wy-
jaśnień proroctw i zadając im pytania. 

Pierwsza  sposobność  do  rozpo-
częcia  dzieła,  dla  wykonania  którego 
przyszedł na świat, nastała, kiedy miał 
trzydzieści  lat.  Moglibyśmy  powie-
dzieć, używając przenośni,  że w wieku 
trzydziestu  lat wziął swój krzyż  i przy-
szedł  do  Jana,  by  zostać  przez  niego 
ochrzczonym w Jordanie. Był to krzyż, 
upokorzenie,  ponieważ masy  ludu po-
dobnie  jak  Jan  nie  znały  głębokiego 
znaczenia, jakie nasz Pan wiązał z zanu-
rzeniem  jako  symbolem  (przenośnią) 
śmierci. Jan i lud stosowali je wyłącznie 
jako symbol omycia, oczyszczenia, czyli 
reformy od grzechu. Nie było wówczas 
rzeczą właściwą,  by nasz Pan wyjaśnił 
im ów symbol należący do wieku i dzie-

ła, które nie miały być znane aż do Dnia 
Pięćdziesiątnicy. 

Zresztą nie zrozumieliby Go, gdyby 
próbował im wyjaśniać. Jednakże dał im 
przykład i jako ich wódz spodziewał się, 
że  znajdzie on naśladownictwo wszyst-
kich uczniów. Dlatego też, tak jak w swej 
rzeczywistej  śmierci  ten, który nie znał 
grzechu, do przestępców został zaliczo-
ny, tak samo w tym symbolu zanurzenia 
w wodzie „z przestępcami policzony był” 
(Izaj. 53:12) – z tymi, którzy omywali się 
tam z grzesznej przeszłości, by rozpocząć 
na  nowo.  Dla  bezgrzesznego  Baranka 
Bożego  bycie  tak mylnie  zrozumianym 
było bez wątpienia ciężkim krzyżem, lecz 
otworzyło  drogę  do  jeszcze  jaśniejsze-
go ocenienia woli Ojca, którą przyszedł 
On  wypełnić.  Posłuszeństwo  okazane 
we wzięciu krzyża dowiodło tego, że jest 
godny trwać w służbie Ojca – nawet na 
śmierć. Święta moc Boża zstąpiła tam na 
Niego, umożliwiając Mu coraz jaśniejsze 
zobaczenie Jego przyszłej drogi na Kal-
warię  i  jednocześnie  przynosząc  coraz 
jaśniejsze zrozumienie niezwykłych bo-
gactw Boskiej  łaski  i  wielkiego wywyż-
szenia  zarezerwowanego  dla  Niego  na 
końcu „wąskiej drogi”.

Przy zwiększonym świetle, dającym 
pełniejsze  zrozumienie  planu  Bożego 
i  tego,  gdzie  prowadzić  będzie  wąska 
droga,  duch  poświęcenia  pobudził  Go 
do tego, by oddalić się na pustkowie, by 
tam  tym bardziej  rozważyć na osobno-
ści plan Ojca i swoje dalsze postępowa-
nie  w  posłuszeństwie  względem  niego. 
Tam Jego krzyż stał się cięższy, bowiem 
bardziej  zrozumiał  wstyd,  hańbę  i  sa-
moupokorzenie,  do  których  doprowa-
dzić miało Jego poświęcenie. A kusiciel 
dorzucał  ciężaru  do  i  tak  już  ciężkiego 
krzyża,  sugerując  inne  sposoby  czynie-
nia dobra, bardziej przyjemne ciału niż 
ofiara. Jednakże po rozważeniu kosztów 
nasz Pan odrzucił wszelkie inne metody 
czynienia  dobra,  czy  to  szatańskie,  czy 
swoje  własne,  i  wybrał  wolę  Bożą,  by 
działa  się  ona  w  sposób  przewidziany 
przez  Boga,  mówiąc,  że  przyszedł,  aby 
wypełnić wolę Bożą. Po tym zwycięstwie 
był  silniejszy,  a  Jego  krzyż  wydawał 
się  lżejszy,  kiedy  opuszczał  pustkowie 
ukrzyżowany,  dobrowolnie  oddany  na 
śmierć –  ręce,  stopy oraz wszystkie  ta-
lenty  i  umiejętności  powstrzymane  od 
służenia samemu sobie – wszystko zło-
żone na ofiarę Bogu po to, by wykonać 
Jego  plan,  bez  względu  na  to,  co mia-

Ukrzyżowani z Chrystusem

Kiedy mówimy, że ktoś 
podejmuje swój krzyż, 
by pójść za Chrystusem, 
oznacza to, że taka 

jednostka jest poświęcona 
i robi pierwszy krok 

samozaparcia, obierając 
sprawę Chrystusa.
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ło  to  pociągać  za  sobą,  niezależnie  od 
tego, czy proces umierania miał okazać 
się dłuższy czy też krótszy, bardziej  lub 
mniej  bolesny.  A  zatem  wola  naszego 
Pana jako człowieka była już martwa dla 
każdej ludzkiej nadziei i ambicji – mar-
twa dla  swych własnych planów  i  kon-
troli  jako człowieka. A mimo to nie był 
On  martwy  w  znaczeniu  braku  odczu-
wania szyderstw, bólu i zjadliwych słów, 
lecz ukrzyżowany,  oddany  na  śmierć. 
Skrępowane, krwawiące członki (ludzkie 
talenty, prawa) szarpały się i drżały, lecz 
zawsze pozostawały skrępowane (ukrzy-
żowane, oddane na śmierć), do samego 
końca, tak jak wtedy, gdy modlił się o to, 
by mógł Go ominąć kielich hańby.

Podczas  całego  okresu  trzyipółlet-
niej służby naszego Pana był On ukrzy-
żowany w tym przenośnym znaczeniu, 
czyli  oddany  na  śmierć  –  Jego  wola, 
talenty, Jego „wszystko” było związane 
i  skrępowane  – w  harmonii  z  planem 
Ojca. A każdy Jego uczynek, z powodu 
którego „moc [witalność, życie] wycho-
dziła  z  niego”,  by  błogosławić  i  leczyć 
umysł  lub  ciało  potępionych  grzesz-
ników  wokół  niego,  były  częścią  Jego 
umierania, które ostatecznie zakończy-
ło się śmiercią – i to literalną śmiercią 
na krzyżu. 

Brat  Paweł  nie  został  literalnie 
ukrzyżowany, lecz zakończył swój bieg, 
będąc ścięty. Mimo to przenośnie mówi 
nam  na  długo  przed  swoją  literalną 
śmiercią: „Ukrzyżowany jestem z Chry-
stusem”,  to  znaczy:  jestem  oddany 
śmierci  –  moja  wola  i  samokontrola, 
moje talenty  i umiejętności, moje pra-
wa i prawowite ambicje jako człowieka, 
wszystko  to  jest  skrępowane  i  zatrzy-
mane przez moje poświęcenie, tak więc 
nie mając żadnego własnego planu ani 
metod, mogę w pełni pozwolić święte-
mu  duchowi,  czy  też  umysłowi  (woli) 
Mistrza  zamieszkiwać  we  mnie  i  rzą-
dzić każdym moim czynem w Jego służ-
bie – nie tak martwy, by sporadycznie 
nie poczuć ukłucia ciała i nie mieć suge-
stii co do innego sposobu postępowania 
i tego, co byłoby konieczne lub nie, lecz 
ujarzmiam moje ciało i jego pragnienia 
(1  Kor.  9:27),  utrzymuję  w  poddaniu 
woli Bożej, mówiąc tak,  jak czynił mój 
Mistrz  w  podobnych  okolicznościach: 
„Nie moja wola, lecz twoja [Ojca] niech 
się stanie”. 

Wielu  uważa,  że  nasz  Pan  i  apo-
stoł mówili  wyłącznie  o  ukrzyżowaniu 
grzesznych  pragnień,  czytając  niniej-
szy werset  tak,  jak gdyby apostoł miał 
na myśli: ‘moje grzeszne ambicje ujarz-
miam i krzyżuję’, a nasz Pan jak gdyby 

miał na myśli: ‘Ojcze, nie moja grzesz-
na  wola  niech  się  stanie,  lecz  Twoja 
święta wola’. Jest to błąd, bowiem nasz 
Pan był  święty, niewinny  i nieskalany, 
a jako taki nie mógł mieć grzesznej woli 
ani  grzesznych  pragnień.  Jego  wolą 
nie  było  zabijać,  kraść,  bluźnić,  pożą-
dać cudzych rzeczy ani dawać fałszywe 
świadectwo o innych lub też obmawiać 
czy  czynić  jakąkolwiek  grzeszną  rzecz 
wobec  Boga  lub  człowieka.  Wprost 
przeciwnie,  Jego wolą było  czynić wy-
łącznie dobro, czcić Boga i błogosławić 
ludzi. Jednakże jako człowiek – dosko-
nały  człowiek, miał  swoje  zdanie,  zde-
cydowane zdanie czy też ocenę tego, jak 
dobro może zostać najlepiej dokonane, 
jak Bóg może być najbardziej uczczony, 
a ludzie najbardziej pobłogosławieni. 

Gdyby nasz Pan poszedł  za  swoim 
osądem co do najlepszych metod czcze-
nia  Boga  i  błogosławienia  człowieka, 
prawdopodobnie  dokonałoby  się  to 
po  linii  rozumowania,  jaka  naturalnie 
nasuwa  się  innym  o  dobrym  osądzie 
i  woli  –  poprzez  reformy  polityczne 
i społeczne, ustanowienie czystego rzą-
du  dla  ludu,  wymierzanie  sprawiedli-
wości  uciskanym,  zakładanie  szpitali, 
przytułków  i  uczelni  oraz  oczyszczenie 
systemu religijnego panującego za Jego 
dni. Jednakże taka dobra wola, chociaż 
bez  wątpienia  dokonałaby  wiele  tym-
czasowego  dobra,  nigdy  nie  wypraco-
wałaby  wspaniałego  wybawienia  dla 
ludzkości, jakie ma za zadanie wykonać 
większy, wszechstronny „plan wieków”, 
jak  widzimy  to  obecnie.  Taki  plan  nie 
przyszedł na myśl nawet doskonałemu 
człowiekowi Chrystusowi Jezusowi, bo-
wiem znajduje się poza zasięgiem ludz-
kiego myślenia i planowania. Jednakże 
wiedząc, że Ojciec jest większy od Nie-
go,  słusznie  wywnioskował,  że  bezgra-
niczne poddanie woli Bożej jest właści-
wym torem postępowania bez względu 
na to, co może to za sobą pociągać.

By być Boskim posłańcem i wypeł-
nić Jego wolę, nasz Pan musiał ukrzy-
żować  (oddać  na  śmierć)  wszystko  ze 
swojej własnej dobrej, świętej, niewin-
nej, czystej woli i musiał w pełni powie-
dzieć: „Nie moja wola, lecz twoja [Ojca] 
niech się stanie”. Twoja wola całkowi-
cie na Twój sposób.

Im  bliższy  ktoś  jest  doskonałości, 
tym  silniejsza  będzie  jego  wola  i  tym 
trudniej będzie  ją ukrzyżować.  Im bar-
dziej ktoś jest pewien, że jego wola jest 
dobra i służy dobru i błogosławieniu in-
nych,  tym  trudniej  jest  zobaczyć dobry 
powód do tego, by ją poddać. Tym spo-
sobem nasz Pan wiedział, że jest rzeczą 

potrzebną to, by UMARŁ jako cena oku-
pu za świat i nie wzdragał się przed tym, 
lecz wiedząc, że ból, publiczna wzgarda 
i pogarda dla przestępcy nie jest częścią 
kary, miał wątpliwości co do jej koniecz-
ności – czy aby Ojciec nie prosił Go jako 
Odkupiciela o więcej niż tylko o karę za 
grzech człowieka –  i dlatego też modlił 
się: „Ojcze mój,  jeśli można, niech mię 
ten kielich minie” – niemniej jednak nie 
roszczę sobie żadnych praw, nie usiłuję 
podążać  za  swoimi  wyobrażeniami  ani 
przejawiać swojej własnej woli, bowiem 
moja wola jest w pełni poddana, zosta-
wiam wszystko Twojej mądrości – niech 
się dzieje Twa wola. Najwyraźniej nasz 
Pan nie widział wówczas tego, co dla na-
szej korzyści i wzmocnienia od tamtego 
czasu  pokazał  nam,  którzy  kroczymy 
Jego śladami, krzyżując swoją wolę itd. 
– że taka ekstremalna próba posłuszeń-
stwa nawet aż na śmierć, i to śmierć na 
krzyżu, była wskazana i właściwa z po-
wodu niezwykle wielkiego wywyższe-
nia do Boskiej natury, do której testem 
sprawdzającym, czy jest jej godny, było 
Jego  bezgraniczne  posłuszeństwo  woli 
Ojca w złożeniu okupu za nas.

My  jako  naśladowcy  stóp  naszego 
Pana  nie mamy  ani  tak  silnej woli  do 
pokonania  i  ukrzyżowania,  ani  pro-
porcjonalnej  siły  charakteru,  dzięki 
której  moglibyśmy  ją  pokonać.  Jed-
nakże mamy tę przewagę,  że wyraźnie 
rozumiemy,  dlaczego  tak  ekstremalne 
i  ścisłe  posłuszeństwo  jest  konieczne 
u  wszystkich,  którzy  chcieliby  zostać 
uznani  za  godnych  miejsca  w  wybra-
nym  „ciele  Chrystusa”,  mającym  być 
tak wielce zaszczyconym ze swoją Gło-
wą, Panem i Odkupicielem, Jezusem.

Tak jak u naszego Pana, tak u apo-
stoła Pawła ukrzyżowanie nie oznacza-
ło  ukrzyżowania  grzesznej  woli,  czyli 
grzesznych  pragnień,  planów  itd.,  bo-
wiem mówi  on:  „Ukrzyżowany  jestem 
z Chrystusem”, a gdzie indziej nazywa 
to  byciem  „martwym  z Chrystusem” 
i  posiadaniem  „społeczności  w  Jego 
cierpieniach”.  A  zatem,  jeśli  ukrzy-
żowanie  Chrystusa  nie  było  ukrzyżo-
waniem grzesznej woli  i  pragnień,  tak 
samo było  z  Pawłem oraz  z wami  i  ze 
mną  jako  naśladowcami  nieskazitel-
nego Baranka Bożego, którzy jesteśmy 
ukrzyżowani wraz z Nim.

Prawdą  jest,  że  Paweł  i  wszyscy 
inni  naśladowcy  Chrystusa  byli z na-
tury  grzesznikami  i  dziećmi  gniewu 
jako  i  inni,  i  dlatego  byli  dużo  mniej 
doskonali w swojej woli w porównaniu 
z  nieskazitelnym  Jezusem.  Jednakże 
ich  pierwszy  krok  wiary  w  Chrystusie 
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pokazał im, że nie mają żadnego prawa 
ani  przywileju,  by  pragnąć zła lub je 
czynić,  a  przyjmując  USPRAWIEDLI-
WIENIE poprzez śmierć Chrystusa, nie 
tylko wyznali smutek za popełnione do 
tej  pory  grzechy,  lecz  także  przyrzekli 
pokutę  i  odejście  od  grzechu  w  przy-
szłości na miarę swoich możliwości, bę-
dąc  świadomi  także  tego,  że  przypisa-
na  zasługa  okupu nie  tylko przykrywa 
grzechy dawne, lecz również wszystkie 
mimowolne  słabości  i  błędy  w  przy-
szłości.  To  usprawiedliwienie  przez 
Chrystusa  i  zmiana woli  z  grzechu  do 

sprawiedliwości  poprzedzało  ich  „po-
wołanie”  do  pójścia  za  Chrystusem, 
cierpienia wraz z Nim i dzielenia Jego 
chwały  oraz  wielkiego  wywyższenia 
do  boskiej  natury.  A  zatem  widzimy, 
że  w  naszym  przypadku  tak  samo  jak 
w  przypadku  naszego  Pana,  to  nasza 
dobra ludzka wola, nasze dobre inten-
cje i dobre plany (nie naprawdę dosko-
nałe tak jak Pana, lecz uznane za tako-
we  poprzez  Jego  przypisaną  zasługę) 
mają  zostać  ukrzyżowane,  oddane  na 
śmierć, by tak jak Chrystus mieć udział 
w Jego ofierze. 

Podobnie  jak  nasz  Pan  odłożył  na 
bok  i  ukrzyżował  swoją  własną  wolę, 
a  zamiast  niej  przyjął  wolę  Ojca,  tak 
samo my odkładamy na bok, czyli krzy-
żujemy naszą wolę i własne pragnienia, 
bez względu  na  to,  jak  dobre  i mądre 
się  nam  one  wydają. Wszystko  po  to, 
by  przyjąć  wskazówki  i  kierownictwo 
naszego  Pana,  Jezusa,  który  obecnie 
uwielbiony,  wciąż  cieszy  się  wykony-
waniem  planu  Ojca  i  wspaniałością 
doskonałości, którą teraz może w pełni 
docenić.
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Poświęceni, lecz 
nieukrzyżowani

P raktyczne  ilustracje  tego,  jak  nie-
którzy miłujący Pana nie są ukrzy-

żowani  z Nim, można  zobaczyć wszę-
dzie.  Tysiące  chrześcijan  (gorliwych, 
lecz nie według  znajomości)  stara  się, 
każdy  na swój sposób,  czynić  dobro. 
Ze względu  na  to,  że  ich własna wola 
nie  została  ukrzyżowana,  lecz  wciąż 
żyje, nie są oni w stanie zobaczyć wy-
raźnie Bożej woli  i Bożych  sposobów. 
Dlatego też wielu przeznacza czas i ta-
lenty na moralne, polityczne i społecz-
ne  reformy,  które  choć  dobre,  nie  są 
tak dobre jak sposoby Pana. Jednakże 
nieukrzyżowana  wola  zawsze  uważa, 
że  jej  sposoby  są  najlepsze  i  nie  uczy 
się być posłuszną rozkazom Głowy ani 
nie  uczy  się  ufności  w  Jego  większą 
mądrość  tam,  gdzie  nie może  Go  do-
strzec. Stąd, choć nasz Pan nie modlił 
się  za  światem  (Jan  17:19)  i  pokazuje 
nam,  że  dziełem  obecnego  wieku  nie 
jest  nawrócenie  świata,  lecz wybranie 
Jego „ciała”, „oblubienicy” z tego świa-
ta  (Dzieje Ap.  15:14),  by  połączyła  się 
z Nim w dziedziczeniu wielkiego dzieła 
błogosławienia świata, jakie ma potem 
nastąpić,  tacy  ludzie mają  swoją  wła-
sną  nieukrzyżowaną wolę  i  plan  i  nie 
poddają  się  pod  wolę  i  plan  Głowy. 
Ich wolą  i planem jest nawrócić świat 
obecnie,  a  jednocześnie  zaniedbują 
szczególny  wybór  i  dopasowywanie 
do  dzieła  królewskiego  kapłaństwa, 
uważając,  że  ich  Pan musi  podziwiać, 
akceptować  i  błogosławić  ich  planowi 
oraz ich dziełu wykonywanemu w Jego 
imieniu.

Martwią  się,  są  niespokojni,  pełni 
obaw i zakłopotania, tak jak kura, która 

wysiaduje lęg kaczek, bowiem ich plany 
nie wykonują się zgodnie z  ich oczeki-
waniami. Mimo to zawsze są pełni na-
dziei  i  ufności,  że wyniki  ich  hołubio-
nych planów będą jeszcze wspanialsze, 
ponieważ z pewnością Pan musi apro-
bować ich plany. Tacy, gdy modlą się do 
Boga, zazwyczaj mówią Mu, co chcą, by 
On zrobił, i jak bardzo potrzebują Jego 
pomocy do wykonania swoich planów. 
Ze względu  na  to,  że  ich  plany  są  tak 
pilne, nie mają  czasu, by badać Słowo 
Boże po to, by poznać Jego wolę i plan. 
Udają  się  do  Biblii,  by  znaleźć  pewne 
stwierdzenia,  które  mogą  dopasować 
do swoich planów, by przekonać siebie 
oraz innych, że Bóg aprobuje ich plany, 
i  wydaje  się  im,  że  nie mają  czasu  na 
więcej.

Biedni głupcy! Jakże odmienny jest 
ich niepokój i obawy, z jakimi się trudzą, 
od spokoju, z jakim trudził się nasz Pan 
i  apostołowie.  Różnica  polega  na  tym, 
że  ci  ostatni  ukrzyżowali  swoją  wolę 
i przyjęli plan i wolę Bożą oraz byli pew-
ni, że wszystkie rzeczy przyczyniają się 
do wykonania owego planu niezależnie 
od tego, czy oni rozumieją, jak, czy nie. 
Natomiast  ci,  którzy  usiłują  wykonać 
swoją własną wolę  i  plany, modląc  się 
do Boga, by im pomógł, nie mogą mieć 
tak głęboko  zakorzenionej ufności.  Ich 
modlitwy w tym kierunku pozostają bez 
odpowiedzi i ustawicznie okazuje się, że 
ich  hołubione  plany  kończą  się  niepo-
wodzeniem. Wielu takowych w nadcho-
dzących dniach będzie musiało doznać 
większego  rozczarowania niż kiedykol-
wiek  wcześniej.  Ci,  którzy  umiłowali 
i trudzili się dla sekciarskich systemów 

i którzy mylnie brali je za jedyny praw-
dziwy Kościół – „których imiona zapisa-
ne są w niebie” – doznają gorzkich roz-
czarowań,  kiedy  zobaczą,  że  wszystkie 
one zostaną rozbite na kawałki po to, by 
fałszywi  chrześcijanie  mogli  się  zupeł-
nie  potknąć  i  oddzielić,  pozostawiając 
tylko świętych,  tylko  tych, co  trzymają 
się podstawy okupu. 

Jedynie ci, którzy zupełnie ignoru-
ją swoją wolę oraz plany i dzięki temu 
są  chętni  uczyć  się  i  współpracować 
z  planami  Bożymi,  mogą  ocenić  Jego 
słowa:  „Boć  zaiste  myśli  moje  nie  są 
jako myśli wasze, ani drogi wasze jako 
drogi moje, mówi Pan; ale jako wyższe 
są niebiosa niż ziemia, tak przewyższa-
ją drogi moje drogi wasze, a myśli moje 
myśli  wasze”  (Izaj.  55:89).  Jedynie 
tacy  mogą  przejść  nieporuszeni  przez 
obecne i przyszłe okresy prób, bowiem 
tylko tacy są w stanie ze zrozumieniem 
zobaczyć  potrzebę  oraz  konieczność 
ucisku i obalania, jak również wspania-
ły wynik  tego wszystkiego,  tak  jak  jest 
on  nakreślony  w  planach  i  specyfika-
cjach Boskiego Architekta. 

O  gdyby  tak  poświęceni mogli  zo-
baczyć  konieczność  poświęcenia się, 
ukrzyżowania  siebie  i  zrobili  to!  Czas 
na  ofiarowanie  się  prawie  się  zakoń-
czył. Ci, którzy nie wypełniają swojego 
przymierza, nie są godni, a ich korony 
muszą wkrótce zostać oddane innym.

Widzimy  w  tym  powód,  dlacze-
go  niektóre  z  najbardziej  pokornych 
i stosunkowo niewykształconych dzieci 
Bożych  mogą  widzieć  i  naprawdę  wi-
dzą dużo wyraźniej Jego plan niż wielu 
innych, których cielesna przewaga jest 
większa. Jedni ukrzyżowali swoją wolę 
i nie mają przeszkód na drodze  robie-
nia postępu, a ci drudzy nie ukrzyżowa-
li swojej woli i nie mogą wyjść poza nią, 
nawet  kiedy  usiłują  wzrastać  w  łasce 
i znajomości. 
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Doskonałe  „ciało  Chrystusa”  jest 
wszakże tylko ideałem. Jest to ciało przy-
szłości, a nie teraźniejszości i nie będzie 
kompletne, dopóki ostatni  jego  członek 
nie zostanie wypróbowany, nie okaże się 
godny i nie zostanie uwielbiony – uczy-
niony podobnym do Niego, choć będzie 
poddany  swej  głowie  –  Chrystusowi 
Jezusowi.  W  ciągu  Wieku  Ewangelii 
przyszli  członkowie  ciała  są  powoływa-
ni,  czyli  zapraszani  (którym to mianem 
określani  są  jedynie  usprawiedliwieni 
wierzący)  powołaniem,  które  nazywa-
ne jest „wysokim” [KJV, Filip. 3:14, BG 
„z góry”] albo „niebieskim” [Hebr. 3:1], 
ponieważ wzywa ono takie osoby do bar-
dzo wysokiej pozycji oraz do niebiańskiej 
natury, chwały, czci i doskonałości, któ-
ra ma zostać przywrócona w zamian za 
ziemską chwałę i cześć przewidzianą dla 
wszystkich innych ludzi. 

Obecne związki tego ciała w tym ży-
ciu mają jedynie charakter tymczasowy, 
jest to członkostwo próbne w celu prze-
konania się, kto jest go godzien. Dlatego 
powołani już członkowie ciała Chrystusa 
są zachęcani do umocnienia swego po-
wołania i wybrania, uczynienia go trwa-
łym przez całkowite i ochocze poddanie 
się wszystkim próbom, które wyznaczy 
Pan i poprzednik w tym biegu. Mają oni 
też  zapewnienie,  że  ich  Głowa  ma  dla 
nich same dobre uczucia  i nie pozwoli, 
by byli próbowani i doświadczani ponad 
to, co są w stanie znieść, a w tym mo-
mencie, w którym mogłoby  im zabrak-
nąć sił  i wytrzymałości – nie z powodu 
braku  pragnienia  wypełniania  Jego 
woli, lecz ze względu na słabości ciała – 
wskaże im wyjście z trudnej sytuacji.

Wskutek  błędnych  wyobrażeń  oraz 
fałszywego nauczania wielu jest nominal-
nie  uważanych  za  członków  ciała  Chry-
stusa, czyli Kościoła. Jednak Pan w żad-
nym znaczeniu nie uznaje ich za takich, 
często nawet nie wprowadził ich między 
nowicjuszy na próbie  trwałego  członko-
stwa w gronie  „malutkiego  stadka”, po-
nieważ  nigdy  nie  podjęli  choćby  pierw-
szego kroku, by stać się jego członkami.

Każdy,  kto  odpowiada  na  „powo-
łanie  z  góry”  (osoba,  która  już  została 
usprawiedliwiona z wiary),  został poin-
formowany  o  warunkach  członkostwa, 
a mianowicie, że musi zaprzeć się same-
go  siebie,  całkowicie  zignorować  swoją 
własną wolę, zaniechać własnych planów 

i  ambicji,  choćby  najszlachetniejszych, 
ukrzyżować  swoją  ludzką wolę,  ludzkie 
sentymenty i dążenia (pragnienia), choć-
by były najczystsze  i najszlachetniejsze, 
i poddać wszystko pod wolę Chrystusa, 
niezależnie  od  tego,  czy  rozumie  mą-
drość  Jego  zarządzeń,  czy  też  nie.  Dla 
ludzi mądrych na sposób światowy taka 
postawa wydaje się głupotą, a ci, którzy 
akceptują  takie  powołanie,  uważani  są 
za głupców, dokładnie tak samo i z tych 
samych powodów co ich Mistrz: „Dlate-
go świat nas nie zna, bo [z tego samego 
powodu] jego nie zna” (1 Jana 3:1).

Wąska  droga  ofiarowania  samego 
siebie, na którą zapraszani jesteśmy „po-
wołaniem z góry”, jest tak sprzeczna ze 
światową  mądrością,  że  tylko  nieliczni 
ją znajdują, w znaczeniu uświadomienia 
sobie jej istnienia i poznania jej. A jesz-
cze mniej liczni są ci, którzy po jej znale-
zieniu decydują się nią kroczyć. Jest ona 
bardzo wąska, bardzo  trudne  i bolesne 

jest  krzyżowanie  własnego  ciała  i  jego 
ludzkich  namiętności,  nadziei,  celów 
i pragnień, bardzo trudno jest mieć swój 
pogląd, sąd i wolę, a jednak nie słuchać 
tego, co one dyktują, ale  je ukrzyżować 
po  to,  by  przyjąć  wolę  kogoś  innego 
i podążać za nią, co nierzadko może się 
wydawać mniej korzystne, a ostateczny 
pożytek płynący z takiego postępowania 
jest często dla nas niezauważalny.

Warunki,  na  których  jesteśmy  za-
tem przyjmowani na tymczasowe, czyli 
próbne, członkostwo w ciele Chrystusa, 
zobowiązują nas do zawarcia przymie-
rza,  czyli uroczystego oddania  samych 
siebie i poddania wszystkich interesów 
naszego  ludzkiego  istnienia  Pańskiej 
woli  i  Jego  służbie.  Próbny  członek 
symbolizuje to przez zanurzenie w wo-
dzie. Jego chrzest jest obrazem śmierci 
wszystkich  ziemskich  spraw,  pośród 
których  główną  i  reprezentatywną  dla 
wszystkich  innych  jest  jego  LUDZKA 
WOLA. Musi ona zostać pogrzebana, by 

poświęcony człowiek mógł zostać uzna-
ny za członka takiego bezwolnego cia-
ła, którego wyłączną wolą jest wola Gło-
wy. „Pogrzebani z nim w chrzcie” [Kol. 
2:12], „ochrzczeni w Jezusa CHRYSTU-
SA”  [Rzym. 6:3], gdyż wszyscy, którzy 
zostali  ochrzczeni  w  JEZUSA  CHRY-
STUSA,  zostali  ochrzczeni  w  Jego 
śmierć,  „ukrzyżowani  z  Chrystusem” 
[Gal.  2:20]  dla  ziemskich dążeń  i  pod 
Jego  kierownictwem  wzbudzeni  przez 
wiarę do niebiańskich nadziei,  zamie-
rzeń itp., które staną się naszym udzia-
łem, o ile nie osłabniemy, ale będziemy 
trwać mocno aż do końca, utrzymując 
nasze  zamierzenia  cały  czas w pełnym 
poddaniu  pod wolę  Chrystusa,  a  rów-
nież nasze ciała, na ile to tylko możliwe.

Każdy  w  ten  sposób  poświęcony 
został  zarejestrowany  jako  potencjal-
ny  członek  wśród  tych,  których  „imio-
na zapisane są w niebie”. Jednak zapis 
ten jest takiego rodzaju, że może zostać 
wymazany. Ostateczne  utrwalenie  tego 
wpisu  jest możliwe dopiero wtedy, gdy 
zakończy się próbne członkostwo, a każ-
dy  poświęcony  zostanie  osądzony  jako 
godny lub niegodny miejsca w doskona-
łym  i  chwalebnym  „ciele  Pomazańca”, 
którego  wpis  będzie  już  nieusuwalny 
z Barankowej księgi żywota. Znajdzie się 
on w gronie tych, których Bóg przejrzał 
od założenia świata, przewidując, że sta-
ną się oni zaszczytnym narzędziem bło-
gosławienia wszystkim narodom ziemi.

Nie  wszyscy  poświęceni,  próbni 
członkowie wejdą w skład rzeczywistego 
ciała Chrystusa,  lecz  jedynie zwycięzcy. 
O  takich nasz Pan mówi:  „Nie wymażę 
jego imienia z księgi życia, lecz wyznam 
jego  imię  przed  moim  Ojcem  i  przed 
jego  aniołami”  (Obj.  3:5).  Jakże  błogo-
sławioną  jest  przy  tym  świadomość,  że 
zwycięstwo  nie  będzie  polegało  na  do-
skonałości uczynków, ale na doskonało-
ści serca, czyli woli. Gdy bowiem własna 
wola takich osób zostanie ukrzyżowana, 
a wola Chrystusowa zamieszka w ich ser-
cach obficie, nie będą oni bezczynni ani 
bezowocni w poznawaniu naszego Pana 
[2 Piotra 1:8], ale odnowią swe siły i będą 
przechodzić z łaski w łaskę w znajomości 
i służbie ich Głowy. A w końcu osoby te 
zostaną przyjęte do wiecznego i trwałego 
członkostwa w uwielbionym ciele.

Jest jeszcze coś ważniejszego ponad 
ukrzyżowanie  swej  własnej  woli.  Po-
winniśmy  nie  tylko  ukrzyżować  własne 
dążenia, ale w pełni zaakceptować i sto-

Ciało – członkowie z osobna
Dokończenie ze str. tytułowej

Bardzo trudne i bolesne 
jest krzyżowanie własnego 
ciała i jego ludzkich 

namiętności, nadziei, celów 
i pragnień. Ostateczny 

pożytek płynący z takiego 
postępowania jest często 
dla nas niezauważalny.
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sować w ich miejsce wolę Pana. „Słowo 
Chrystusa niech mieszka w was obficie” 
i  „niech będzie w was takie nastawienie 
umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezu-
sie” (Kol. 3:16; Filip. 2:5). Ludzkie ciała, 
których  członki  byłyby  jedynie  bez woli 
czy własnych zamierzeń, byłyby bezwol-
ne, pozbawione życia i bezużyteczne. Po-
dobnie  jest  z  członkami  ciała Chrystusa 
w okresie próby – jeśli pozostawaliby oni 
jedynie  martwi  dla  świata,  byliby  zim-
ni,  bezwolni,  jałowi,  ospali  i  bez  życia, 
a w związku z tym – bezużyteczni. Apo-
stoł zachęca przeto, żebyśmy byli nie tyl-
ko umarli dla doczesnych nadziei i celów, 
mając nadzieje uczestnictwa w przyszłym 
chwalebnym ciele i jego zaszczytnej dzia-
łalności, ale nasze śmiertelne ciała, które 
ukrzyżowaliśmy  wraz  z  ich  dążeniami, 
powinniśmy  tak  zupełnie  poddać  pod 
wpływ  świętego  ducha  poświęcenia  na-

szego Mistrza, aby ożyły i stały się aktyw-
ne w Bożej służbie – znajdując najwyższą 
przyjemność w czynieniu Jego woli, an-
gażowaniu się z całego serca w Jego za-
mierzenia i działania (Rzym. 8:11).

Dopóki nasze własne zamysły nie zo-
staną ukrzyżowane, nie będziemy w pełni 
przygotowani do poszukiwania  i pozna-
nia woli naszego Pana. Nieukrzyżowana 
wola,  nawet  jeśli  uda  się  do  Słowa  Bo-
żego, by poznać Pańską wolę, nie będzie 
przygotowana, by ją przyjąć; potknie się 
o  nią,  zostanie  oślepiona  własnymi  po-
mysłami, dążeniami i ambicjami. Wpro-
wadzana przez nie w błąd, będzie prze-
kręcała  i błędnie stosowała Słowo Boże, 
tak  by  pasowało  do  jej  mądrości  i  pla-
nów. Niestety, jakże wielu poświęconych, 
zostało  ukrzyżowanych  jedynie  częścio-
wo, o ile w ogóle. Jakże wielu, co jeszcze 
gorsze, nie zauważa w ogóle „powołania 

z  góry”  i  omijając  usprawiedliwienie 
z wiary dzięki okupowi, pokładają ufność 
w  zapewnieniu  sobie  usprawiedliwie-
nia  przez  ukrzyżowanie  ich  grzechów. 
Chodźmy w światłości jak i On sam jest 
w światłości [1 Jana 1:7], i nie miejmy nic 
wspólnego  z  bezowocnymi  uczynkami 
ciemności, ale je raczej strofujmy [Efezj. 
5:11]. By to czynić i otrzymać wielką na-
grodę, starajmy się o to, by móc powie-
dzieć razem z Pawłem: „Z Chrystusem je-
stem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja [nie 
tak jak dawniej], lecz żyje we mnie Chry-
stus” [Gal. 2:20], Jego wola jest całkowi-
cie moją wolą i dlatego mogę się uznać za 
Jego własność i odczuwać ufność wobec 
Niego. Jeśli całkowicie należę do Niego, 
On może uznać mnie za swoją własność, 
za część swego ciała i użyć mnie i teraz, 
i zawsze.

Zion’s Watch Tower, sierpień 1887, R-962

Upodobniony do braci (1)
„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym 

kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” – Hebr. 2:17.

Mówiąc  o  „złym  dniu”,  apostoł  ma 
na  myśli  nasze  czasy,  w  których 

trudno  jest  się ostać  [Efezj.  6:13]. Za-
chęcając  do  wzięcia  zupełnej  zbroi 
Bożej,  która  pomoże  nam  wytrwać, 
sugeruje  raczej  obronę  niż  agresywną 
walkę – konieczność obrony wiary raz 
świętym  podanej  przed  napastnikami. 
Znajduje  to  zastosowanie  w  obecnym 
czasie,  kiedy  to  ataki  na  prawdę  stają 
się  z  każdym  dniem  coraz  gwałtow-
niejsze.  Fakt,  że  błędy  były  w  umy-
słach  ludzkich  tak  długo  pomieszane 
z  prawdami,  daje  przeciwnikowi  zna-
komitą możliwość  atakowania  prawdy 
i  to w czasie, w którym przyszedł  czas 
na  upadek  błędu.  Zbroja  musi  zostać 
założona,  zanim  nastąpi  atak,  ponie-
waż w czasie jego trwania będziemy tak 
zajęci  przyjmowaniem  i  parowaniem 
ciosów oraz pchnięć błędu, że pozosta-
nie nam niewiele czasu na poprawianie 
i polerowanie zbroi. Natarcie już się za-
czyna, a nieuzbrojeni zaczynają padać. 
Nie ulega wątpliwości, że na koniec nikt 
z  tych  wielkich  zastępów  nie  będzie 
w  stanie  się  ostać  –  „Padnie  po  boku 
twym tysiąc” [Psalm 91:7]. Choć wydaje 
się, że konieczność obrony przeszkadza 
w  dokonywaniu  postępów przez ludzi 
odzianych  w  zbroję,  to  jednak  każdy 
cios  i  pchnięcie  będzie  dowodzić siły 
ich uzbrojenia i skutkować większą uf-
nością, jaką można w niej pokładać.

Taki  atak  przeprowadzany  jest 
obecnie przez czołową pikietę za spra-
wą  twierdzenia,  że nasz Pan Jezus był 
takim samym grzesznikiem jak cała 
ludzkość.  Jako  dowód  cytowany  jest 
nasz  tytułowy  werset,  z  którego  wy-
prowadza  się  następujący  argument: 
Nasz Pan upodobnił się do swych braci 
w  tym celu, by mógł  stać  się wiernym 
arcykapłanem,  zdolnym  do  współczu-
cia  z  kuszonymi,  upadłymi  ludźmi, 
ponieważ stał się takim jak oni grzesz-
nikiem.  Gdyby  się  takowym  nie  stał, 
w  jaki  sposób mógłby mieć  zrozumie-
nie dla grzeszników? – pytają ci ludzie, 
tak pewni siebie. Ich teoria, wedle któ-
rej nasz Pan nie przyszedł po to, by od-
kupić świat, musi wskazać jakiś powód 
dla Jego pierwszego przyjścia. Dlatego 
właśnie  twierdzą  oni,  że miał  On  stać 
się  tylko  i  wyłącznie  przykładem  dla 
ludzi i taki był cel Jego przyjścia w tam-
tym czasie. Z tego samego też powodu 
musiał zstąpić i stać się człowiekiem, by 
dostarczyć przykładu dla  grzeszników. 
Ta  sama  logika –  jak  twierdzą –  każe 
przyznać, że musiał też zostać grzeszni-
kiem, aby móc w pełni z takimi ludźmi 
sympatyzować  i  stać  się dla nich  real-
nym wzorem.

Jest  to  bardzo  zwodnicza  i  pod-
chwytliwa  argumentacja  dla  wszyst-
kich,  którzy  nie  są  ugruntowani  na 
skalnym fundamencie, dla takich, któ-

rzy nie dostrzegają potrzeby okupu. Je-
śli ktoś jednak dokładnie uchwycił wy-
łożoną w Biblii naukę, że okup (1 Tym. 
2:6) oznacza równoważną cenę, rozu-
mie,  że  nasz  Pan  stał  się  człowiekiem 
po  to właśnie,  by  dać  okup  za Adama 
i za wszystkich, którzy byli przez niego 
reprezentowani  w  jego  próbie  i  upad-
ku.  A  to  oznacza,  że  nasz  Pan,  chcąc 
zapewnić okup za doskonałego Adama, 
który  zgrzeszył,  musiał  również  być 
doskonałym, bez zmazy i grzechu, nie-
skalanym,  świętym  człowiekiem.  Nic 
innego  bowiem  nie mogłoby  stanowić 
równoważnej ceny. Bóg zaś, przewidu-
jąc  charakter  obecnego  ataku,  uzbroił 
nas  w  tym  właśnie  zakresie  (zob.  ar-
tykuły:  „Doskonaląc  nową  naturę”, 
marzec  1883  [R456b],  „On  niemoce 
nasze  wziął  na  siebie”,  styczeń  1884 
[R573d], „Nieskalany”, wrzesień 1885, 
[R776b]). Jednak niektórzy nie założy-
li na siebie tej zbroi i teraz narażeni są 
na upadek wobec tak potężnego ataku, 
o którym powyżej piszemy.

Pomóżmy  jednak  naszym  opo-
nentom  dojść  do  dalszych  logicznych 
konkluzji poprzez  sugestię,  że  jeśli ich 
teoria miałaby być poprawna,  jeśli 
prawdą by było, że misja naszego Pana 
polegała na zgromadzeniu praktyczne-
go doświadczenia  z  grzechem w  Jego 
własnej osobie, w  tym celu, by był On 
zdolny  odczuwać  sympatię  dla  grzesz-
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ników  i  mógł  ZILUSTROWAĆ,  w  jaki 
sposób  każdy  z  nich  może  pozbyć  się 
własnego  grzechu,  to  wtedy  konse-
kwentnie  trzeba byłoby przyjąć,  że za-
kosztował  każdego  rodzaju  grzechu, 
tak by móc współczuć i udzielić pomocy 
każdemu grzesznikowi. Jeśli ich teoria 
miałaby być poprawna, to nie ma spo-
sobu, by uniknąć tej konkluzji, a uczci-
wy  jej  zwolennik  od  razu  to  przyzna 
i  na  potwierdzenie  przytoczy  zapewne 
stwierdzenie  o  Jezusie,  że  był  „kuszo-
nym  we  wszystkim  podobnie  jak  my, 
ale bez grzechu” [Hebr. 4:15].

Do  czego  jednak  prowadzi  przyję-
cie takiej teorii i takiej interpretacji Pis-
ma  Świętego?  Otóż  jej  skutkiem  będą 
sprzeczności  i  pominięcie  wszystkich 
innych miejsc Biblii, z których wynika, 
że nasz Pan był czysty, święty, nieska-
lany zarówno w umyśle,  jak  i na ciele. 
Przekonajmy  się  o  tym.  Wyobraźmy 
sobie  odurzonego  pijaka,  tak  słabego, 
że nie jest w stanie oprzeć się nawet za-
pachowi alkoholu, człowieka  tak oszo-
łomionego,  że  posuwa  się  do  brawury 
i zbrodni. Wyobraźmy sobie narkoma-
na uzależnionego od opium. Pomyślmy 
o  skąpcu  czczącym  swe pieniądze,  go-
towym  sprzedać  za  pieniądze  swe  ży-
cie, zdrowie i każdą wygodę. Wyobraź-
my  sobie  marnotrawcę  ze  wszystkimi 
jego  niegodnymi  wadami.  Pomyślmy 
o pysznych i wyniosłych ludziach z ich 
haniebnymi  słabościami.  Wyobraźmy 
sobie  człowieka  bez  zasad  i  prostytut-
kę,  których  każda myśl  rozpalona  jest 

niemoralnością, tak że ustawicznie drę-
czeni  są  pokusami.  Wyobraźmy  sobie 
wszystkie  te  występki,  zwyrodnienia 
i pożądliwości, a następnie pomyślmy, 
że jeśli teoria, której się sprzeciwiamy, 
byłaby  prawdziwa,  to  nasz  Pan  przy-
szedł,  aby  być  kuszony  we  wszystkim 
w  takiej  samej mierze,  jak  kuszeni  są 
wszyscy  grzesznicy,  by  mógł  w  pełni 
współczuć z każdym z nich, by dla każ-
dego  stać  się przykładem, w  jaki  spo-
sób  należy  odrzucić  grzech,  nieczyste 
i  zwyrodniałe  myśli i uczucia, które 
opisaliśmy  powyżej.  Co  więcej,  skoro 
czyste  źródło  nie  może  dawać  nieczy-
stej  wody,  a  dobre  drzewo  nie  może 
przynosić złego owocu, oznaczałoby to, 
że posiadanie takich myśli i uczuć przez 
naszego  Pana  musiałoby  świadczyć 
o tym, że Jego umysłowy i fizyczny or-
ganizm był bardzo skażony. Dalej, nasz 
Pan  nie  mógłby  być  tylko  tak  upadły 
i zwyrodniały na ciele i umyśle, w my-
ślach i uczuciach, jak dowolny człowiek, 
jakiś grzesznik, ale musiałby być gorszy 
i bardziej upadły od wszystkich, posia-
dając wszystkie złe  skłonności  i  słabo-
ści  każdego  człowieka  tamtego  i  każ-
dego innego czasu, wcześniej i później. 
Sodomici  i  ludzie  sprzed  potopu  byli 
ohydnymi grzesznikami, lecz nasz Pan, 
wedle  takiej  teorii,  której  się  sprzeci-
wiamy, byłby równie zły jak najgorszy 
z  nich  i  na  dodatek  tak  samo  upadły 
jak najgorszy z żyjących w innych wie-
kach grzeszników, popełniających inne 
zbrodnie – najpodlejsze z podłych.

Jakże absurdalny i bluźnierczy jest 
ten  błąd,  gdy  wyobrazimy  sobie  jego 
logiczne  konsekwencje!  Zwróćmy  na 
to  baczną  uwagę  –  przyznając,  że  nie 
było  konieczne  dla  naszego  Pana,  by 
musiał  przechodzić  przez  wszystkie 
bagna  grzechu,  w  celu  nauczenia  się 
współczucia  i ustanowienia przykładu, 
stwierdzamy też, że w ogóle nie musiał 
się  stawać grzesznikiem ani  też posia-
dać  jakiejkolwiek  najmniejszej  nawet 
niedoskonałości,  co  naszym  zdaniem 
potwierdza  cała  Biblia  swoim  naucza-
niem.

Gdyby  to przyznali  nasi  oponenci, 
to  upadłaby  ich  teoria o braku odku-
pienia,  a musieliby  się  też  zgodzić,  że 
nasz Pan był doskonałym człowiekiem, 
odpowiadającym  pierwszemu  dosko-
nałemu człowiekowi, Adamowi,  zanim 
zgrzeszył.  Zmuszeni  byliby  też  przy-
znać,  że  ten  niepotępiony  doskonały 
człowiek Chrystus Jezus umarł, płacąc 
tę  właśnie  dokładnie  cenę  lub  pono-
sząc  tę  karę,  która  została  wymierzo-
na Adamowi – dokładny okup  lub  też 
cenę zadośćuczynienia. Wobec takiego 
argumentu nasi przeciwnicy musieliby 
uznać,  że  w  ten  sposób  dokonało  się 
dzieło odkupienia za świat, a nie jakieś 
inne  dzieło  polegające  na  daniu  przy-
kładu.

Po  wykazaniu,  o  czym  nasz  tytu-
łowy  werset  nie mówi,  w  następnym 
artykule  [w  drugiej  części]  wyjaśnimy 
prawdziwe jego znaczenie.

Zion’s Watch Tower, lipiec 1887, R-951

Upodobniony do braci (2)
„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym 

kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu” – Hebr. 2:17.

W   poprzedniej  części  tego  artykułu 
wykazaliśmy,  i  to  –  jak  nam  się 

wydaje  –  przekonywująco,  że  powyż-
szy  fragment Pisma Świętego w żaden 
sposób  nie  oznacza,  jakoby  nasz  Pan 
miał być grzesznikiem w jakimkolwiek 
sensie czy stopniu – ani najpodlejszym 
z  podłych,  ani  najmniej  nikczemnym. 
Wręcz  przeciwnie,  całe  Pismo  Świę-
te dobitnie  twierdzi,  że był On  święty, 
bez  wady,  nieskalany,  oddzielony od 
grzeszników. Teraz zaś mamy nadzieję 
wyjaśnić,  czego  z  zacytowanych  słów 
i pokrewnych fragmentów Biblii można 
się nauczyć.

Kim  są  „bracia”,  do  których  się 
„upodobnił”? Z pewnością nie  są nimi 
sodomici  czy  ludzie  przedpotopowi. 

Dlatego nie był On podobny do nich ani 
nie był kuszony tak jak oni. Nie byli rów-
nież „braćmi” Pana, do których się On 
upodobnił, żadni grzesznicy z dowolne-
go okresu,  ani  też nie był On kuszony 
jak  którykolwiek  z  grzeszników.  Nasz 
Pan  sam  nam  objaśnia,  kim  są  Jego 
bracia.  Mówi:  „Kto  bowiem  wypełnia 
wolę mojego Ojca, który  jest w niebie, 
ten  jest moim bratem  i  siostrą,  i mat-
ką”  [Mat.  12:50].  Żaden  grzesznik  nie 
ma szans spełnić  tego warunku. Jedy-
nie święci odpowiadają temu wymaga-
niu, a i oni tylko wtedy, gdy ich grzechy 
zostaną „pominięte”, przykryte zasługą 
ofiary Chrystusa i gdy zostaną im zali-
czone intencje w miejsce rzeczywistych 
uczynków. Tylko tacy, w których przez 

Chrystusa  wykonała  się  przypisana 
sprawiedliwość  Zakonu  –  którzy  cho-
dzą nie według ciała, ale według ducha, 
w  pełni  poświęcenia  Bogu  –  jedynie 
oni  są  braćmi  Chrystusa,  i  to  takimi 
braćmi, do których On nie wstydzi  się 
przyznać  jako  do  własnych  –  braćmi 
w świętych pragnieniach, usprawiedli-
wionymi i uświęconymi.

Do nich to upodobnił się nasz Pan 
i jak oni był kuszony, tj. doświadczany, 
sprawdzany i znaleziony wiernym swe-
mu zobowiązaniu poświęcenia.

Nie był On kuszony przez nieprawe 
namiętności  i  pożądliwości,  jakie  od-
czuwa np. pijak czy człowiek rozwiązły. 
Nie  pociągałyby  Go  ani  towarzystwo, 
ani  głupstwa  współczesnej  śmietanki 
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towarzyskiej.  Bogactwo  nie  miało  dla 
Niego  żadnego  uroku  ani  też  nie  był 
dręczony  rozterkami  zdenerwowanych 
rodziców.  Nie  przeżywał  tysięcy  róż-
nych  kłopotów,  którymi  martwią  się 
zwykli  ludzie,  czy  to  mężczyźni,  czy 
kobiety.  Był  jednak  kuszony,  czyli  do-
świadczany ze wszystkich stron, tak jak 
doświadczani  jesteśmy my,  poświęce-
ni. Tak jak na nas, Jego naśladowców, 
sprawdziany  naszego  przymierza  sa-
moofiary  przychodzą  z  trzech  różnych 
stron – świata, ciała i diabła, tak i przy-
chodziły na naszego Pana.

Świat  doświadcza  nas przez ofe-
rowanie  różnych możliwości  wykorzy-
stania  naszych  zdolności  i  talentów 
w  sprawach,  które  są  dobre,  słuszne, 
a  czasami  nawet  dobroczynne  i wspa-
niałomyślne, często pobudzające nasze 
ludzkie  uczucia  mądrością  i  dobrym 
smakiem bardziej niż Boży plan, do po-
dążania  za którym zobowiązaliśmy  się 
przymierzem.  Trudno  jest  zignorować 
lub pokonać te tysiące pokus wywodzą-
cych się z tego źródła, a im więcej ktoś 
posiada talentów, im jest doskonalszy, 
tym  cięższych  doświadcza  prób,  gdyż 
posiadając  jaśniejsze  zrozumienie, 
umiemy wymyślić  jeszcze bardziej do-
broczynne działania. Im większe mamy 
zdolności,  by  móc  zrealizować  swoje 
plany, tym trudniej jest ich się całkowi-
cie wyrzec, a działać wyłącznie jako na-
rzędzie realizacji Bożego zamierzenia.

Tutaj  wkracza  do  akcji  „ciało”  – 
czyli  ziemskie  pożądliwości  –  które 
nas,  „Jego  braci”,  bynajmniej  nie  na-
kłania do zła (gdyż żaden z „Jego braci” 
nie znajduje przyjemności w grzechu), 
lecz do czynienia dobra, ale na ziemskie 
sposoby,  odpowiadające  chwalebnym 
gustom  i  ambicjom doskonałego  czło-
wieka w celu wykorzystania czasu i ta-
lentów tak, by dostarczało to przyjem-
ności  i wygód,  by  znajdowało  uznanie 
i  pochwałę  świata  przy  jednoczesnym 
unikaniu  drogi  ofiarowania  światowej 
chwały,  komfortu  i wygodnictwa, pro-
wadzącej przez ukrzyżowanie dla świa-
ta swych pragnień i nagród.

„Diabeł”  (używamy  słowa  diabeł, 
by  wskazać  nie  tylko  na  istotę  zwaną 
Szatanem, ale też złe wpływy, jakie za-
początkowane  zostały  przez  pierwszą 
uknutą  przez  niego  pokusę w Edenie) 
wykorzystuje  pociągającą  siłę  ziem-
skich  spraw,  oddziaływującą  na  nasze 
(poświęcone)  ciała  i  potężnie  wyko-
rzystuje  swe  wpływy  przeciwko  nam. 
Działa  on  z  wykorzystaniem  różnych 
środków,  które  pociągają  nas  czasami 
w przeciwne strony, by tylko przeszka-

dzać  poświęconym.  Jest  mu  dozwolo-
ne  to  czynić,  by  sprawdzeni  zostali  ci, 
co ubiegają się o nagrodę, i by okazało 
się,  którzy  są  „zwycięzcami”  –  ciałem 
Chrystusa. Włada  on  całym  światem, 
ale nie „braćmi”. Ich uznaje za przeciw-
ników, których będzie zwodził, usidlał, 
by tylko przeszkadzać im w biegu, i bę-
dzie mu się to udawało w stosunku do 
wszystkich,  z  wyjątkiem  malutkiego 
stadka  „braci”,  którzy  tak  jak  ich  Pan 
i przy Jego pomocy okażą się zwycięz-
cami.

By  zwodzić  poświęconych,  musi 
on też udawać prawdziwe poświęcenie 
i dbać o  to, by czuli  się oni usatysfak-
cjonowani  pewnymi  zewnętrznymi 
formami  i  ceremoniami,  zjednoczeni 
będąc  w  dobroczynnej  światowości, 
która będzie nagradzała  ciało,  zamiast 
go krzyżować. Jak umiejętnie Przeciw-
nik przeprowadza swoje plany, wszyscy 
dobrze  wiemy.  Wielkie  organizacje, 
z których każda twierdzi, że jest praw-
dziwym Kościołem, składają się prawie 
wyłącznie  z  ludzi  niepoświęconych, 
pełnych  ducha  –  czyli  planów,  idei 
i usposobienia – światowości, pełnych 
pychy  i wszystkiego co niepodobne do 
Chrystusa,  zorganizowane,  by  podą-
żać  za  każdym  rodzajem  i  przejawem 
duchowego zepsucia, a jednak udające 
przed światem „malutkie stadko” zwy-
cięzców ukrzyżowanych z Chrystusem. 
Tylko  ci,  którzy oswobodzili  się  z  tych 
systemów  organizacyjnych  i  mocno 
trwają w wolności, którą nas Chrystus 
wolnymi  uczynił,  są w  stanie  dostrzec 
pustkę i sztuczność tych roszczeń. Wie-
dzą oni, że żadna z ludzkich organiza-
cji nie  jest  „kościołem pierworodnych, 
których  imiona  zapisane  są w niebie”, 
choć niektórzy członkowie prawdziwe-
go Kościoła są jeszcze uwięzieni w tych 
systemach.  Zauważają  oni  absurdal-
ność  twierdzenia,  jakoby  wszystkie  te 
rozmaite  „ciała”,  ze  swymi  różnymi 
głowami  oraz  odmiennymi  i  sprzecz-
nymi wyznaniami wiary i chrztu, mogły 
stanowić  jedno ciało,  którego  jedyną 
głową, czyli Panem, jest Chrystus, które 
ma tę jedną wiarę raz świętym podaną 
– Biblię i którego chrztem jest zanurze-
nie w Chrystusa, w Jego śmierć.

Jednak wielu zostało zwiedzionych 
przez te ogromne sekciarskie organiza-
cje, w których Szatanowi, działającemu 
zgodnie z duchem świata i ciała, udało 
się zgromadzić i utrzymać wielu praw-
dziwie  poświęconych  ludzi.  Znajdują 
się oni w ciągłej opozycji do metod dzia-
łania  tych  organizacji,  uświadamiając 
sobie, że ich duchowe natury nie są kar-

mione i nie wzrastają. Zauważają też, że 
opis Kościoła dany przez jego Głowę nie 
pasuje do tych organizacji, gdyż wyra-
żał się On o nim jako o „malutkim stad-
ku” ludzi wzgardzonych i odrzuconych 
przez świat, lżonych z powodu wierno-
ści Jego Słowu. Są jednak onieśmieleni 
okazałością  swoich  organizacji  i wpły-
wem świata, jak również respektem dla 
słowa ludzkiego i szacunkiem, jaki oka-
zują innym, tak że wydaje im się to cał-
kowicie niemożliwe, by przyjąć jedynie 
Słowo Boga, tylko Jego akceptację oraz 
członkostwo jedynie w Kościele zapisa-
nym  w  niebie,  ignorując  i  porzucając 
ziemskie organizacje.

Takie  są  pokusy,  sprawdziany 
i  zagrożenia  „braci”,  a  ich  Mistrz  był 
kuszony i zwodzony, czyli doświadcza-
ny w  podobny  sposób.  Jeśli  nas  świat 
kusi  możliwościami  czynienia  dobra 
na  miarę  naszych  skromnych  talen-
tów, sił  i ambicji, wobec świadomości, 
że  mamy  skłonność  do  popełniania 
błędów, to jak wielkie musiały być po-
kusy  doskonałego  „człowieka  Jezusa 
Chrystusa”, obdarzonego zdrową oceną 
tego, co byłoby możliwe do osiągnięcia 
i  co  umożliwiłoby moralną,  społeczną 
i  polityczną  reformę  tego  świata.  Jego 
ciało,  święte,  bez  wady,  nieskalane, 
powinno było potężnie skłaniać Go do 
takiego  postępowania,  które  byłoby 
zgodne  z  ziemskim  sposobem  myśle-
nia  i  planami  dobroczynności, co od-
ciągnęłoby Go całkowicie od zupełnego 
poddania się planom, talentom i moż-
liwościom,  jakie  wyznaczył  dla  Niego 
Ojciec. [Nasz Pan w sprawie woli Bożej 
odnośnie Jego osoby  i dzieła na  ziemi 
niewątpliwie kierował się pismami pro-
rockimi i symboliką ukazaną w Prawie 
Mojżeszowym – podobnie jak my, tyle 
że On, dysponując doskonałą zdolnoś-
cią  rozumowania, miał  zupełnie  jasny 
pogląd, podczas gdy my, Jego „bracia”, 
posługujemy się słowami Jego i aposto-
łów oraz ich przykładem.]

Nasz  Pan  był  sprawdzany  i  do-
świadczany  przez  organizacje  religij-
ne  „podobnie do nas”.  Judaizm z  jego 
różnymi odłamami – faryzeuszy, sadu-
ceuszy  itp.  –  znajdował  się  w  samym 
zenicie  swego  religijnego  rozwoju. 
Jego  prawa  były  podwójnie  surowe, 
wyznawcy  pościli  dwa  dni  w  tygo-
dniu,  odprawiali  długie modły,  dawali 
szczodre jałmużny na biednych. Religia 
ta była też niezwykle aktywna w pozy-
skiwaniu zwolenników. Jej misjonarze 
przemierzali morza i lądy (Mat. 23:15) 
i odnosili sukcesy, skoro cały cywilizo-
wany świat zaczynał ją poważać. Na jej 
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uroczyste  święta  przybywali  religijni 
ludzie  ze  wszystkich  narodów  (Dzieje 
Ap. 2:9) – Partowie, Medowie, Elamici, 
mieszkańcy  Mezopotamii,  Kapadocji, 
Pontu,  Azji,  Frygii,  Pamfilii,  Egiptu, 
Libii,  Cyreny,  Rzymu,  Krety  i  Arabii. 
Judaizm  zdobywał  sobie  przychylność 
wpływowych  ludzi  tamtego  świata, 
którzy nierzadko fundowali i budowali 
synagogi  dla  uwielbienia Boga. Nawet 
niepobożny król Herod wybudował Ży-
dom świątynię, która swoją świetnością 
przewyższyła budowlę Salomona.

I  tutaj  właśnie  pojawiała  się  wiel-
ka pokusa. Nikt nie mógł  tego  zauwa-
żać  wyraźniej  niż  nasz  Pan  ze  swymi 
doskonałymi  zdolnościami,  jak  łatwo 
byłoby Mu dostać się do grona dostoj-
ników  tej  religii.  Z  pewności  szybko 
stałby się ich przywódcą i mógłby roz-
ciągnąć swe wpływy na całe to religijne 
imperium, działające po całym świecie. 
Z czasem udałoby Mu się doprowadzić 
do  społecznych  i  politycznych  reform, 
które  okazałyby  się  wielkim  błogosła-
wieństwem dla świata. Jakże wyraziste 
w Jego przypadku stało się odrzucenie 
wszystkich  tych  pozytywnych  i  wspa-
niałych  sposobności  czynienia  dobra, 
gdy  przez  ukrzyżowanie  ciała  zdecy-
dował  się  przyjąć  inne  plany,  zgodne 
z zamierzeniem Ojca, których ostatecz-
nych, wspaniałych wyników z pewnoś-
cią  nie mógł  od  początku w  pełni  do-
strzegać. Jednak nasz Pan wiedział, że 
droga  opisana  w  Prawie  i  Prorokach 
została  wytyczona  przez  Boga  w  celu 
udzielenia  błogosławieństw  całemu 
światu. Chcąc  zatem być  tym,  którego 
Ojciec  uzna  za  godnego  sprowadze-
nia  tych  błogosławieństw,  musiał  się 
w pełni podporządkować planowi Ojca 
i wypełnić wszystko,  co  było  napisane 
w  Prawie  i  Prorokach  o  Pomazańcu. 
Wiedział  On,  że  obietnice  dotyczące 
wielkości i królewskiej godności Mesja-
sza poprzedzały inne zapowiedzi o tym, 
że miał On być wzgardzony i odrzuco-
ny przez  tych, którzy nie byli w stanie 
ani docenić planu Ojca, ani okazać Mu 
posłuszeństwa.  Rozumiał,  że  najpierw 
musi  umrzeć,  aby  odkupić  ludzi,  by 
potem  mieć  upoważnienie  do  stałego 
udzielania  im  błogosławieństw  (Izaj. 
53).  Dlatego  dostosował  się  do  planu 
Bożego. Krzyżując swe własne chwaleb-
ne plany, okazał pokorną uległość aż do 
śmierci, i to śmierci na krzyżu!

Tutaj znów rozpoznajemy Pańskich 
„braci”  –  tych,  którzy  szukają  miłości 
i czynią wolę Ojca w niebiosach, przed-
kładając  ją  nad własną. W  tym widzi-
my, w jaki sposób był On doświadczany 

pod każdym względem tak jak my, tyle 
że bez ulegania, bez grzechu. Nasz Pan, 
święty,  bez  wady,  nieskalany  był  po-
dobny  do  swych  usprawiedliwionych, 
uświęconych  „braci”,  którzy  w  Nim 
i  dzięki Niemu  zostali  również  uznani 
przez Ojca  jako  święci,  bez wady, nie-
skalani i oddzieleni od grzeszników.

Tego,  że  takie  zrozumienie  roz-
ważanej  wypowiedzi  apostoła  jest 
poprawne,  dowodzą  słowa  ją  poprze-
dzające:  „Zarówno  bowiem  ten,  który 
uświęca,  jak  i  uświęceni,  z  jednego  są 
wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się 
nazywać ich braćmi; mówiąc [zgodnie 
z proroczym zapisem]: Oznajmię twoje 
imię  moim  braciom,  pośród  zgroma-
dzenia  [„malutkiego  stadka”]  będę  ci 
śpiewał. I znowu: Będę [całe ciało i gło-
wa]  pokładał  w  nim  ufność.  I  znowu: 
Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg” (Hebr. 
2:1113).

W  ten  sposób,  argumentuje  apo-
stoł,  misją  naszego  Pana  na  świecie 
było zbawienie  tych, odnośnie których 
Bóg przewidział, że przyjmą Jego łaskę 
i  staną  się  Jego  dziećmi. Wszyscy  oni 
znajdowali  się  pod  wyrokiem  śmierci, 
dlatego  Chrystus  stał  się  człowiekiem, 
uczestnikiem ciała  i krwi  (ludzkiej na-
tury).  Jednak  nie  uczestniczył  w  nie-
prawości  i  niedoskonałości.  Gdyby  to 
nastąpiło, popsułoby to cały plan Jego 
przyjścia.  Apostoł  oświadcza  bowiem, 
że stał się uczestnikiem naszej ludzkiej 
natury  po  to,  by  przez  ŚMIERĆ mógł 
złamać  moc  (władze  albo  kontrolę) 
śmierci, uwolnić te przewidziane dzie-
ci  Boże  i  doprowadzić  je  do  życia,  by 
przez nie z kolei w nadchodzącym wie-
ku wszyscy mogli być błogosławieni.

Tak, drodzy „bracia”, nasza Głowa, 
nasz  Pan  był  doskonały  jako  człowiek 
i  złożył  doskonałą  ofiarę,  bez  skazy 
i  nieczystości,  za  nasze  grzechy,  a  nie 
tylko  za nasze,  ale  również  za  grzechy 
całego  świata.  Nasze  niedoskonałości 
zostały  złożone  na  Niego,  a  On  nasze 
grzechy  w  swym  własnym  ciele  przy-
bił do drzewa krzyża, aby w ten sposób 
Jego  doskonałość  mogła  zostać  nam 
przypisana,  tak  byśmy  mogli  dostą-
pić  Jego  sprawiedliwości.  On,  święty, 
czysty,  został  uczyniony  ofiarą  za  na-
sze grzechy, abyśmy my mogli stać się 
sprawiedliwością  Bożą w Nim  (2 Kor. 
5:21, zob. Diaglott).

Taki  właśnie  najwyższy  kapłan, 
święty,  nieskalany,  odłączony  od 
grzeszników,  stał  się  jak my  i był  jako 
taki dla nas konieczny. Był kuszony we 
wszystkim jak my i dlatego umie współ-
czuć  z  nami  i  towarzyszyć  nam w  na-

szych wysiłkach, by umrzeć dla każdej 
światowej ambicji, a być żywymi  jedy-
nie dla woli Bożej. A zatem udajmy się 
do Niego pełni ufności  i poddajmy się 
każdemu Jego zarządzeniu na każdym 
kroku naszej drogi, gdyż On nie dopu-
ści,  abyśmy  byli  kuszeni  ponad  to,  co 
jesteśmy w stanie znieść, i wskaże nam 
drogę ucieczki (1 Kor. 10:13). Pokładaj-
my  więc  w  Nim  niezachwianą  ufność 
i  wykonujmy  naszą  część  zobowiązań, 
na  ile  tylko wystarcza nam sił,  będąc 
pewni, że unikniemy w ten sposób dal-
szych prób.

„Dlatego,  bracia święci, uczest-
nicy  [z  Chrystusem]  niebieskiego  po-
wołania,  zwróćcie uwagę  [pomyślcie 
i  rozważcie  dokładnie]  na  Apostoła 
i Najwyższego Kapłana naszego wyzna-
nia, Chrystusa Jezusa; wiernego temu, 
który go ustanowił” (Hebr. 3:12). Roz-
ważcie konieczność Jego doświadczeń, 
które miały  poprzedzić  wspaniałe  wy-
wyższenie, i nie dziwcie się, że wy, jako 
uczestnicy tego samego „niebiańskiego 
powołania”, „które jest z góry”, musicie 
być  tak  samo  poważnie  doświadczeni 
pod  względem  wierności  Słowu  Boże-
mu i Jego planowi, abyście mogli oka-
zać  się  godni  udziału  w  Jego  chwale. 
Zwróćcie  uwagę,  że  choć  wasz  Mistrz 
był  doskonały,  zanim  stał  się  człowie-
kiem,  a  dodatkowo  posiadał  doskona-
łość ludzką, musiał jednak przed swym 
niezmiernym  wywyższeniem,  które-
go  obecnie  jest  uczestnikiem,  zostać 
w najwyższym stopniu doświadczonym 
pod  względem  doskonałości  (Hebr. 
2:10), a to w tym celu, by w czasie, gdy 
będzie  od  wszystkich  wymagał  posłu-
szeństwa względem Boga, nie żądał ni-
czego więcej, niż wykonałby  i wykonał 
sam, poddając się swemu Ojcu. W ten 
sposób doskonały, bezgrzeszny, święty 
„człowiek  Jezus  Chrystus”  przez  udo-
skonalenie okazał się godny boskiej na-
tury  i wielkiego wywyższenia,  którego 
dostąpił  w  pełni  poprzez  zmartwych-
wstanie.

Radujcie się „święci bracia”! Posłu-
szeństwo  naszego  Pana  i  Jego  pomoc 
nam  zapewniona  stanowią  gwarancję 
naszego zwycięstwa, o ile tylko tak jak 
Paweł możemy powiedzieć: „Zmierzam 
do celu [wyznaczonego przez naszą Gło-
wę i poprzednika], do nagrody w górze, 
do  której  zostałem  powołany  przez 
Boga w Chrystusie Jezusie” (Filip. 3:14 
NB).  Był  On  kuszony,  podobnie  jak 
i my  jesteśmy kuszeni,  tak więc przyj-
dzie nam z pomocą i nie wstydzi się na-
zywać nas „braćmi”.

Zion’s Watch Tower, sierpień 1887, R-963
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Jeśliby ziarno pszeniczne 
nie obumarło (1)

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśliby ziarno pszeniczne, wpadłszy do ziemi, nie obumarło,  
ono samo zostaje; lecz jeśliby obumarło, wielki pożytek przynosi” – Jan 12:24.

W   ten piękny i dobitny sposób uczy 
Jezus o konieczności swojej śmier-

ci i jej następstwach. Ziarnem pszenicz-
nym był On sam – „człowiek Chrystus 
Jezus”. On był sam. Inni ludzie albo już 
byli martwi, albo umierali – pod prze-
kleństwem śmierci i uznani przez Boga 
za  nieżyjących  (Rzym.  5:15).  Wszyscy 
oni byli niedoskonałymi, rozkładający-
mi  się  ziarnami pszenicy. Tylko  Jezus 
posiadał  życie.  Mógłby  zachować  tę 
kontynuację życia, gdyż nie było w Nim 
przyczyny śmierci; On był  święty, nie-
winny,  nieskalany.  Jeśli  jednak  miał 
przeprowadzić swój pierwotny zamiar, 
z powodu którego opuścił chwałę, jaką 
miał z Ojcem, i został uczyniony ciałem, 
umrze teraz tak jak ziarno pszenicy po 
to,  by  Jego  życie mogło być udzielone 
wielu – pierwszemu Adamowi i całemu 
jego potomstwu.

To  w  związku  z  rozmyślaniem 
o swojej śmierci  i dlatego, że wiedział, 
iż  zbliża  się  ten  czas  i  ta  godzina,  Je-
zus  zwrócił  się  tymi  słowy  do  swoich 
uczniów – by im wyjaśnić konieczność 
swej  śmierci  w  tym  celu,  aby  rodzaj 
ludzki  został  usprawiedliwiony  do  ży-
cia – „jeśliby obumarło, wielki pożytek 
przynosi”. Potem, uzmysławiając sobie 
– jak nie mógł tego uczynić żaden nie-
doskonały  człowiek  –  wielkość  ofiary, 
jaką oznaczała śmierć (zgładzenie), wo-
łał do Ojca w agonii, mówiąc: „Terazci 
dusza moja zatrwożona  jest;  i  cóż rze-
kę? Ojcze!  zachowaj mię  od  tej  godzi-
ny [od śmierci]!”. Ponieważ jednak pa-
miętał, że Ojciec posiada nieskończoną 
moc, mądrość, miłość i sprawiedliwość 
oraz że uczynił Mu niesamowicie wiel-
ką  i  chwalebną  obietnicę  zmartwych-
wstania do natury znacznie wyższej niż 
ta,  którą  złożył  w  ofierze,  Jego  WIA-
RA  w  Boga  triumfuje  i  [Jezus]  doda-
je:  „Alemci dlatego  [dla  tej przyczyny] 
przyszedł na tę godzinę. Ojcze! uwielbij 
imię twoje” (Jan 12:2728).

Dla  Jezusa,  który  nie  uległ  zwod-
niczym  podszeptom  Szatana,  śmierć 
była  gorzkim kielichem; nie myślał On 
o  śmierci,  jak myślą  o  niej  dzisiaj  nie-
którzy  z  Jego  zwiedzionych  naśladow-
ców – że „Bóg posyła anioła”. Nie, Jezus 

wiedział, że ŚMIERĆ jest wielkim wro-
giem  rodzaju  ludzkiego; zniszczyła ona 
Adama i całe jego potomstwo, gdyż do-
zwolona została z powodu grzechu. Wie-
dział, że dotąd nikt, kto umarł i znalazł 
się  pod  panowaniem  śmierci,  nie  wy-
swobodził  się od niej  całkowicie. Teraz 
On  był  tutaj,  człowiek  mający  umrzeć 
za  ludzi – oddać  swoje  życie  jako  cenę 
okupu  za  wszystkich,  którzy  zmarli 
przez  grzech  Adama.  W  umyśle  Jezu-
sa  zrodziło  się więc  pytanie: Czy mogę 
być zastępcą człowieka i ceną okupową, 
a  następnie  otrzymać  byt  na  wyższym 
poziomie istnienia niż ten, którego wy-
rzekam się dla  ludzi? Czy Bóg  jest  rze-
czywiście w  stanie  uczynić  tę  najwspa-
nialszą rzecz ze wszystkich? Czy potrafi 
dokonać tego, co jeszcze nigdy nie miało 
miejsca, i przywrócić ten sam świadomy 
byt, który był zgładzony w śmierci?

Ale  to  zwątpienie pojawiło  się  tyl-
ko przez moment, bo Jego wiedza i mi-
nione  doświadczenie  zwyciężyły  i  od-
powiada  On:  Ojcze,  uczyń,  co  wydaje 
Ci  się  najlepsze.  Wypiję  ten  kielich. 
Będę  posłuszny  Twojej  woli  i  zamia-
rom  aż  do  śmierci  –  „Ojcze!  uwielbij 
imię twoje” i zrealizuj swój wielki plan; 
jestem  gotów  wykonać  tę  część,  któ-
rą przeznaczyłeś dla mnie. Dla  Jezusa 
bowiem  –  po  tym  jak  zaszedł  już  tak 
daleko – cofnięcie się  i ucieczka przed 
dokończeniem przymierza ofiary sym-
bolizowanej  w  chrzcie  oznaczałoby 

grzech i utratę wszelkich praw i obiet-
nic. W wersecie 25 Jezus tak się wyraża 
o tej sprawie: „Kto miłuje duszę swoją 
[miłuje, by zachować ją po poświęceniu 
jej na ofiarę], utraci ją, a kto nienawidzi 
[jest gotowy ją ofiarować] duszy swojej 
na  tym  świecie,  ku  wiecznemu  żywo-
towi strzeże [ma ją]  jej”. A czyż nauka 
ta nie stosuje  się do wszystkich człon-
ków poświęconego kapłaństwa  tak  jak 
do  Najwyższego  Kapłana?  Przymierze 
ofiary  musi  być  naprawdę  spełnione 
albo wszystko będzie stracone. 

Ziarno  pszenicy  umiera;  nie  jest 
już  dłużej  pszenicznym  ziarnem.  Inne 
ziarna, które są częścią jego życia, stają 
się doskonałymi ziarnami i żadne z nich 
nie jest już ziarnem, które umarło. Ono 
odeszło –  jako ziarno pszenicy odeszło 
na zawsze. Tak i Jezus został uczyniony 
ciałem w tym celu, by z łaski Bożej mógł 
za  ludzkość  skosztować  śmierci  –  aby 
na mocy albo dzięki Jego śmierci rodzaj 
Adamowy mógł żyć. Uczy to jasno i do-
bitnie dwóch rzeczy. Po pierwsze, że tak 
jak  ziarno,  jakie wyrośnie,  będzie  tego 
samego gatunku jak to, które zostało za-
siane i obumarło, tak i byt czy egzysten-
cja  zapewniona  ludzkości  przez  ofiarę 
Jezusa  musi  być  tego  samego  rodzaju 
jak ta, z której Jezus zrezygnował. On 
oddał samego  siebie  –  jako  człowiek; 
całe Jego wcześniejsze dzieło było przy-
gotowaniem do tego, „gdyż dlatego [dla 
tej  przyczyny]  przyszedłem  na  tę  go-
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dzinę”. I nie tylko to, bo tak jak On był 
doskonałym człowiekiem, nasiona, jakie 
wyjdą w wyniku Jego śmierci, będą, gdy 
dojrzeją, również doskonałe.

Po drugie: Tak jak ziarno, które ob-
umiera, niszczeje na zawsze i nigdy już 
nie zaistnieje jako ziarno, oddawszy się 
w całości, by wyprodukować inne tego 
samego rodzaju, tak jest też z Jezusem, 
który  został  zobrazowany  przez  ziar-
no  pszeniczne.  Człowiek  Chrystus  Je-
zus – stawszy się ciałem w tym właśnie 
celu, by całkowicie się oddać – „sprze-
dał wszystko, co miał” (Mat. 13:44) po 
to, by stworzyć  innych – by odtworzyć 
rodzaj  ludzki  stracony w śmierci przez 
Adama. W  ten  sposób  staje  się On oj-
cem  [dawcą  życia]  ludzkości,  jak  jest 
napisane: „I nazwą go imieniem (...) od-
wieczny ojciec” [Izaj. 9:6]. Staje się On 
jednak ojcem za ogromną cenę – umarł, 
żeby oni mogli żyć,  jak nauczają  liczne 
wersety,  a  tu  zilustrowane  zostało  po-
przez ziarno pszeniczne, które w całości 
oddaje same siebie, by wytworzyć inne.

Trochę  tu,  trochę  tam –  to  Boska 
metoda nauczania. Tak i Jezus nie tyl-
ko  poprowadzi  swych  uczniów  do  ba-
dania  i  studiowania  prawdy,  ale  tym 
samym ukryje na teraz przed nieuważ-
nym  i  światowym czytelnikiem bogac-
twa  swej  łaski  i  piękno  swego  planu. 
Stąd też stwierdzenie odnoszące się do 
ziarna pszenicy uczy tylko jednej strony 
zagadnienia – konieczności śmierci Je-
zusa po to, by stać się źródłem życia dla 
innych, by jak przez człowieka przyszła 
śmierć,  tak  i  również  przez  człowie-
ka  przyszło  zmartwychwstanie  (1 Kor. 
15:21).  W  tym  stwierdzeniu  Pan  nie 
ukazuje  swej  nadziei  zmartwychwsta-
nia jako nowe stworzenie; tutaj jest to 
wszystko pominięte, ale  jasno naucza-
ne gdzie indziej. 

Jakże  jest  to  oczywiste  i  wyraźne; 
jak dokładnie pokazuje, co  zostało  od-
dane i  jak zupełnie oddane oraz  jakich 
należy spodziewać się rezultatów. Wiel-
ki był Nauczyciel i prostota Jego nauki.

Załóżmy  więc,  że  jest  tylko  jedno 
zdrowe,  doskonałe  ziarno  pszenicy  na 
świecie  i  zasadzamy  je. Ono obumiera, 
odchodzi na zawsze,  ale  przynosi  sto-
krotny plon tego samego gatunku. Teraz 
zasiewamy  te  sto  ziaren  i  przypuśćmy, 
że one również wywiodą stukrotny plon, 
bo chociaż one odchodzą, znikają na za-
wsze i nie da się ich już znaleźć, to jed-
nak ich produktem – rezultatem śmierci 
– jest dziesięć tysięcy ziaren tego same-
go gatunku i zaiste możemy powiedzieć, 
że to jedno oryginalne ziarno przyniosło 
dziesięć tysięcy kolejnych.

Niech zobrazuje to Boskie działania 
przez Jezusa. Jezus był jedynym dosko-
nałym ziarnem – jedynym doskonałym 
człowiekiem;  oddał  samego  siebie  – 
umarł, oddając ludzkie prawa i przywi-
leje, wszystko, co zawiera ludzka egzy-
stencja, w  tym celu, aby w  ten sposób 
mógł przekazać te prawa ludziom.

W ciągu Wieku Ewangelii owocem 
ofiary  Jezusa  byli  ci,  którzy  uwierzy-
li, którzy przyjęli życie zapewnione  im 
przez  Jego  śmierć.  Nie  mieli  oni  rze-
czywistego udziału w Jego ludzkiej do-
skonałości, złożonej dla nich w ofierze; 
nie  stali  się rzeczywiście  doskonałymi 
mężczyznami  i  kobietami,  ale  stali  się 
doskonałymi istotami ludzkimi z uzna-
nia. Bóg uznaje  ich,  jakby byli dosko-
nałymi istotami (i za takich powinni oni 
siebie uznawać), bo doskonałość „ziar-
na pszenicy” zostaje zaliczona czy przy-
pisana  wszystkim,  którzy  przez wiarę 
przyjmują i doceniają prawa i błogosła-
wieństwa, jakie Jezus dla nas położył. 

Te  „ziarna”  (wierzący),  uznane za 
doskonałe na mocy ofiary Jezusa, zapra-
szane są przez Niego do tego, by postąpić 
tak jak On – by iść za Jego przykładem – 
umrzeć jako pszeniczne ziarna [jako lu-
dzie uważani za doskonałych], by złożyć 
lub  poświęcić  wszystkie  ludzkie  prawa 
i przywileje, by cierpieć z Nim teraz, by 
stać  się współofiarnikami  i  tym sposo-
bem  stać  się  współdziedzicami  z  Nim. 
Tak  jak  Jezus,  oni  również  odejdą  na 
zawsze jako ludzkie istoty, ale w zamian 
jest  dla  nich w  ciągu Wieku Ewangelii 
zachowana wielka nagroda; bo nie tylko 
będą przypodobani do Niego w śmier-
ci, lecz będą mieć również dział w Jego 
zmartwychwstaniu  [zmartwychwsta-
nie do duchowego bytu]. Filip. 3:1011.

Jezus  zwraca  się  do  tej  klasy  (wie-
rzących) i wyjaśnia warunki osiągnięcia 
wysokiego  powołania,  gdy  powiedziaw-
szy im o ziarnie (w. 2425), dodaje: „Je-
śli kto chce mi służyć, niech idzie za mną 
[niech ofiaruje  ludzką naturę, do której 
został  usprawiedliwiony  przez  moją 
ofiarę], a [obiecuję takim naśladowcom 
udział  we  wszystkim,  co  da mi  Ojciec] 
gdzie Ja  jestem,  tam i sługa mój [który 
pójdzie  za  moim  przykładem]  będzie; 
jeśli kto mnie służy [dzieli ze mną moją 
służbę], uczci go Ojciec mój” (Jan 12:26).

Te ziarna  (uznane  za  doskonałe), 
idąc za przykładem pierwszego ziarna, 
są poświęcone  i  ich  śmierć uznawana 
jest  jako  CZĘŚĆ  Jego  śmierci,  a  nie 
śmierci  Adamowej  (zostali  oni  z  niej 
bowiem  usprawiedliwieni  i  uważani 
są za wybawieni z niej). „Jeśli bowiem 
z  nim  [z Chrystusem]  umarliś[my], 

z nim też żyć będziemy” [2 Tym. 2:11] 
poprzez  zmartwychwstanie  jak  Jego, 
do duchowej egzystencji jako „członko-
wie jego ciała”.

Co będzie żniwem – jaki będzie re-
zultat tego zasiania w śmierci człowieka 
Chrystusa Jezusa  i  tych, którzy zostali 
przez  Niego  usprawiedliwieni?  Żniwo 
będzie  wspaniałe,  wszyscy  wytrysną 
z  jednego  ziarna  –  jednego  doskona-
łego  człowieka,  który  oddał samego 
siebie.  „Skoro  bowiem  przyszła  przez 
człowieka  śmierć,  przez  człowieka  też 
przyszło zmartwychwstanie. Albowiem 
jak w [przez] Adamie [i pośrednio przez 
Ewę – Bóg dał im imię Adam] wszyscy 
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 
zostaną ożywieni” – 1 Kor. 15:2122. 

Tę  samą  myśl  wyraża  Paweł,  gdy 
mówi o dopełnianiu niedostatku udręk 
Chrystusowych  (Kol.  1:24).  I  jak  wi-
dzieliśmy w „Cieniach Przybytku”, ofia-
ry dnia pojednania uczą tej samej lekcji 
– cielec za kapłanów i Lewitów (symbo-
lizujących obecnie wierzących), a kozły 
wyobrażały usprawiedliwionych kapła-
nów, ofiarowanych za cały lud. Wkrót-
ce  dzień  pojednania  (Wiek Ewangelii) 
całkiem przeminie;  niedługo  zakończy 
się  sianie  i  umieranie,  a  rozpocznie 
się chwalebny, tysiącletni dzień błogo-
sławieństw,  doskonalenia,  żałowania 
i zbierania owoców.

Dla  nas  najwspanialszy  element 
planu  Ojca,  czyli  wybór  czy  selekcja 
„ciała”  Chrystusa  poprzez  posłuszeń-
stwo w ofierze,  jest  wciąż  w  toku.  To 
wielkie  dobrodziejstwo  jest  nie  tylko 
ofertą  odkupienia  od  grzechu  i  wy-
bawienia  dla  upadłej  rasy,  ale  ponad-
to  wywodzi  boską  naturę  i  cześć  jako 
nagrodę  za  posłuszeństwo,  pieczętuje 
plan jako Boski dla tych, którzy mogli-
by sądzić, że Bóg nie zaproponował ta-
kiego zaszczytu i chwały.

Postrzegane  w  ten  sposób,  przy-
wileje  obecnego  Wieku  Ewangelii  – 
przywilej  ofiarowania  z  Chrystusem 
i stania się tym samym członkami Jego 
ciała  oraz  uczestnikami  Jego  przyszłej 
chwały  i  dzieła  przywracania  rodza-
ju  ludzkiego  do  ludzkiej  doskonałości 
utraconej  przez  Adama  –  to  cudowny 
zaszczyt.  Czy  powinniśmy  się  zatem 
przed tym wzbraniać? Czy nie powinni-
śmy powiedzieć wraz z Jezusem: Amen, 
„Ojcze, uwielbij imię Twoje” – niech się 
dzieje Twoja wola. Czy nie powinniśmy 
z Pawłem uważać tych wszystkich rze-
czy  za  stratę  i  śmieci,  jeśli  jakimś  tyl-
ko  sposobem możemy  zdobyć miejsce 
w Onym Pomazanym? 

Zion’s Watch Tower, luty 1885, R-729
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Jeśliby ziarno pszeniczne 
nie obumarło (2)

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśliby ziarno pszeniczne, wpadłszy do ziemi, nie obumarło,  
ono samo zostaje; lecz jeśliby obumarło, wielki pożytek przynosi” – Jan 12:24.

N iektórzy  skłaniają  się  ku  temu,  że 
stwierdzenie to dowodzi,  iż dzieło 

Pana dla ludzkości nie było czymś w ro-
dzaju  zastępstwa.  My  twierdzimy,  że 
faktem  jest  coś wręcz przeciwnego:  że 
uczy ono właśnie o zastępstwie.

Słowa  te  zostały  wypowiedziane 
na  kilka  dni  przed  Pańskim  ukrzyżo-
waniem,  mniej  więcej  w  czasie,  gdy 
zaczynał On pokazywać uczniom (Mat. 
16:2123),  jak  wiele  musi  wycierpieć, 
być zabitym i wzbudzonym dnia trzecie-
go, i gdy Piotr zganił Go, mówiąc: „Miej 
litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to 
na ciebie”, po czym sam został zganio-
ny. Nakreślając przyczynę swej śmierci, 
Pan  posłużył  się  ilustracją  z  przyrody, 
porównując  siebie  do  ziarna,  którego 
obumarcie  staje  się  źródłem  życia  dla 
wielu ziaren podobnego gatunku.

To człowiek  Chrystus  Jezus  oddał 
samego siebie na śmierć jako niezbęd-
ny w planie Bożym środek do tego, by 
zapewnić  innym  ludziom  istnienie. 
Wiadomo  aż  nadto  dobrze,  by  o  tym 
dyskutować,  że  gdy  ziarno  pszenicy 
zostanie  zasiane  i  obumiera  –  wywo-
dzi  ziarna  podobne  do  siebie  i  nigdy 
nie  zrodzi  ziaren  innego  rodzaju  czy 
gatunku.  Zatem  jest  tak  samo  pewne, 
że skoro umarł człowiek Jezus, to rasa 
ludzi  takich,  jaki był On, gdy umierał, 
zostanie w odpowiednim czasie wywie-
dziona w wyniku Jego śmierci.

Ziarno pszenicy, które umiera, ni-
gdy się nie odradza, nigdy nie powsta-
je;  ono  odeszło  na  zawsze  i  przestało 
istnieć;  jego życie  zostało oddane  jako 
zastępstwo  za  życie  tych  ziaren,  które 
dostaną  swoje  życie  i  naturę  zamiast 
niego.  Ziarno  będące  nasieniem  rezy-
gnuje ze swojej egzystencji jako ziarno 
po to, by  inne mogły się stać żyjącymi 
ziarnami.  Idzie  ono  w  nicość,  jak  nie 
było też tych innych, aby one mogły za-
istnieć. Pańska ilustracja jest doskona-
ła  i w pełni zgadza się z powtórzonym 
przez Niego  stwierdzeniem,  że  kładzie 
On swoje życie za życie świata – że od-
daje swoje życie na okup (odpowiednią 
cenę) za wszystkich.

Nasz Pan uczy, że opuściwszy wyż-
szą  naturę  i  stawszy  się  człowiekiem, 

„ziarnem pszenicy”, nie zamierzał pod-
trzymywać czy kontynuować życia  jako 
człowiek.  Wybrał  takie  postępowanie, 
że w istocie mógłby zachować życie; nie 
musiał umierać. Ale wtedy cel przybra-
nia  przez  Niego  ludzkiej  natury  (żeby 
mógł się stać dawcą życia dla wszystkich 
z  Adamowej  rasy  skazanej  na  śmierć, 
którzy by go pragnęli na Boskich warun-
kach)  nie mógłby  się  spełnić. On,  jako 
„pszeniczne  ziarno”,  mógłby  rzeczywi-
ście  zachować sam siebie,  jako że Jego 
życie nie zostało utracone i nie znalezio-
no w Nim przyczyny śmierci, ale w ten 
sposób  On  jedynie  miałby  życie,  a  ro-
dzaj Adamowy nadal podlegałby śmierci 
i umieraniu pod wyrokiem śmierci bez 
żadnej nadziei życia. Tylko w jeden spo-
sób  wielu  mogło  być  przywiedzionych 
do  życia  –  przez  śmierć  tego  jednego, 
w którym było sedno żywota. I nasz Pan 
Jezus był tym zarodkiem, jedynym ziar-
nem,  które  zawierało  zaczątek  żywota, 
jedynym człowiekiem, który miał prawo 
do życia, odkąd Adam stracił swoje pra-
wo wskutek nieposłuszeństwa.

Mamy  w  szerokim  zakresie  po-
kazane,  że  aby  zapewnić  ludzkości  na 
zawsze prawa i przywileje restytucji do 
ludzkiej  doskonałości,  nasz  Pan  złożył 
swoje człowieczeństwo oraz swoje pra-
wa  i przywileje, które miał na  zawsze; 
że  nie wziął  ich  z  powrotem w  swoim 
zmartwychwstaniu;  że  przeciwnie  – 
„umartwiony  będąc  ciałem,  ale  oży-
wiony duchem” [1 Piotra 3:18], stał się 
nową  naturą,  boską  naturą,  duchową, 
a nie cielesną. (Zob. „Tom I, s. 175 i Tom 
II,  s.  107.) Owa  ilustracja ziarna psze-
nicy  pokazuje  jedynie  śmierć  człowie-
ka  Chrystusa  Jezusa  jako  naszej  ceny 
okupowej;  nie  pokazuje  Jego  wcześ-
niejszego  stanu  jako  istoty  duchowej, 
zanim stał się człowiekiem, ani też nie 
ukazuje  Jego  następnie  wywyższenia 
znacznie ponad stan człowieczy i wyso-
ko ponad aniołów, moce i zwierzchno-
ści, aby mieć dział w najwyższej z natur 
– naturze boskiej. Ale dobrze pokazuje, 
że Mistrz wykorzystał  tę  ilustrację,  by 
coś  zobrazować,  a  mianowicie:  swoją 
śmierć jako człowieka po to, by dać ży-
cie wielu ludziom. 

Tak jak ziarna, które kiełkują w wy-
niku Jego śmierci, otrzymują od Niego 
jedynie to, z czego On dla nich zrezyg-
nował,  tak  i  błogosławieństwa,  któ-
re  wynikają  bezpośrednio  z  Pańskiej 
śmierci,  to  ludzkie  i  ziemskie  prawa, 
przywileje i błogosławieństwa – utraco-
ne w Adamie, a odkupione dla wszyst-
kich przez Chrystusa. I są to właśnie te 
błogosławieństwa,  jakie  przywróci  On 
dla  wszystkich  godnych  w  „czasie  na-
prawienia wszystkich rzeczy”.

Jak to zatem jest, że Kościół, powo-
ływany  i  pociągany w Wieku Ewange-
lii przez Ojca, ma zaoferowane  i może 
otrzymać  duchowe  i  niebiańskie  bło-
gosławieństwa  przez  Chrystusa,  a  nie 
restytucję  ziemskich  łask  utraconych 
w Adamie? 

Odpowiadamy, że teraz zagwaran-
towana jest dodatkowa łaska albo,  jak 
wyraża  to  apostoł –  „łaska nad  łaska-
mi”,  specjalne  powołanie,  które  koń-
czy się wraz z zakończeniem obecnego 
wieku. Jednak wszyscy powołani w ten 
sposób do tej dodatkowej  łaski muszą 
najpierw mieć  udział  w  łasce  restytu-
cyjnej, którą Chrystus nabył dla wszyst-
kich.  Usprawiedliwienie  w  obecnym 
wieku  jest  ekwiwalentem  restytucji 
następnego  wieku,  tyle  że  jest  to  re-
stytucja otrzymywana przez wiarę, za-
miast rzeczywistej restytucji. Restytu-
cja polegać będzie na uczynieniu ludzi 
naprawdę  sprawiedliwymi  i  doskona-
łymi  jako  ludzie; będzie  to prawdziwe 
przywrócenie  ich  do  wszystkiego,  co 
utracili  wskutek  i  z  powodu  grzechu. 
Usprawiedliwienie jest uznaniem ludzi 
za  prawych  lub  jako  doskonale  przy-
wróconych do wszystkich wielkich rze-
czy i przywilejów utraconych za sprawą 
grzechu.

Jak  naprawiony  rodzaj  ludzki  bę-
dzie przy końcu Tysiąclecia przywróco-
ny do pełnej harmonii z Bogiem, jakby 
nigdy nie było żadnego upadku ani po-
tępienia,  tak ci, którzy są  teraz uspra-
wiedliwieni (czyli uznani za naprawio-
nych,  sprawiedliwych  i  doskonałych), 
traktowani są, jakby nigdy nie było tam 
upadku czy potępienia. Są oni za darmo 
usprawiedliwieni od wszystkich rzeczy 
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–  usprawiedliwieni  przez  krew  Tego, 
który  ich odkupił. W  ten sposób przy-
wróceni  są  do  ludzkich  praw  wcześ-
niej niż ogólnie świat, jakkolwiek tylko 
przez wiarę.

Boskim  celem  usprawiedliwienia 
nas przez wiarę w okup  jest przygoto-
wanie  nas  i  usposobienie  na  przyjęcie 
zaoferowanej  nam  dodatkowej  łaski, 
wspomnianej  powyżej.  Ta  dodatkowa 
łaska  to  oferta,  by  usprawiedliwieni 
mogli w  ciągu Wieku Ewangelii  iść  za 
przykładem swego Pana Jezusa  i  ofia-
rować (poświęcić) samych siebie uspra-
wiedliwionych – swoje usprawiedliwio-
ne  człowieczeństwo,  zgodnie  z  przy-
kładem  człowieka  Chrystusa  Jezusa 

i  z  obietnicą,  że  czynią  to,  by  zostali 
policzeni  ze  swym  Mistrzem  w  ofie-
rze (jakkolwiek  jest  to Jego ofiara, nie 
nasza, posiadając  zasługę  czy wartość, 
którą On płaci za grzechy całego świa-
ta)  i  aby  tak  jak On został wzbudzony 
z martwych  już nie  jako człowiek,  lecz 
wywyższony  do  boskiej  natury  –  oni 
również stali się uczestnikami tego sa-
mego wielkiego zaszczytu i chwały wraz 
z Nim i pod Nim jako ich Panem. 

Teraz  (mówi  apostoł,  odnosząc 
się do Wieku Ewangelii)  jest  dzień  tej 
wspaniałej  oferty,  tego  wielkiego  zba-
wienia:  „Teraz  jest  czas  przyjemny” 
– czas, gdy Bóg zgodził  się przyjąć  ta-
kie  ofiary  –  usprawiedliwione  przez 

wiarę w krew Jezusa i zaprezentowane 
w Jego imieniu i przez Jego zasługę.

Braterstwo,  błagam  wszystkich, 
którzy się w ten sposób stawili i zosta-
li  przyjęci  jako  uświęceni  i  przyjemni 
w  Chrystusie,  aby  dobrze  się  sprawo-
wali w tym swoim przymierzu ofiary – 
aż do  śmierci  i nie pozwolili  żadnemu 
człowiekowi  odwieść  się  od  obiecanej 
przez  Boga  nagrody  przez  odwrócenie 
swojej uwagi od prostoty tych dobrych 
rzeczy  do  ludzkiej  filozofii  i  teorety-
zowania. Dla  innych  nadzieje  są  jedy-
nie  ziemskiej  natury,  ludzkie,  chociaż 
obietnice uczynione klasie niebiańskiej 
są do nich błędnie stosowane.

Zion’ Watch Tower, wrzesień 1890, R-1238 

Kto słyszał o czymś takim? 
„Zanim odczuła bóle porodu, urodziła, zanim ogarnął ją ból, urodziła chłopca. Kto słyszał o czymś 

takim? Kto widział coś podobnego? Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się  
od razu? Ale Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów” – Izaj. 66:7-8.

N azwa  Syjon  była  w  starożytności 
stosowana do widocznego w Jero-

zolimie wzgórza, ogólnie w odniesieniu 
do  południowozachodniego  i  najwyż-
szego ze wzniesień, na których zbudo-
wane  było  miasto.  Obejmowało  ono 
najbardziej  starożytną  część  miasta, 
z  cytadelą;  zajęte  pod  budowę  pałacu, 
nosiło później nazwę „miasta Dawida” 
(2 Kron.  5:2). Było  również  nazywane 
„świętym  wzgórzem”  albo  „górą  świą-
tyni” (Psalm 2:6), stanowiąc pierwotną 
lokalizację  namiotu,  jaki Dawid  rozbił 
na przyjęcie arki.

Prorocy  używali  często  tej  nazwy 
dla samej Jerozolimy, jak i na określe-
nie  jej mieszkańców,  zwanych  czasem 
„synami  córki  syjońskiej”.  Była  ona 
również  używana  w  szerszym  znacze-
niu,  podobnie  jak  Jerozolima  –  dla 
określenia całego narodu Izraela. A po-
nieważ  cielesny  Izrael  symbolizował 
Izrael  duchowy,  Kościół  ewangelicz-
ny  –  symbol  ten  odnosi  się  w  jeszcze 
głębszym znaczeniu do Kościoła ewan-
gelicznego,  który  to  termin  przez  cały 
Wiek  Ewangelii  obejmował  całe  ciało 
zdeklarowanych chrześcijan, z których 
wszyscy są na próbie do pełnego człon-
kostwa w Kościele zwycięskim – praw-
dziwym  Kościele,  Syjonie  przyszłości 
i prawdziwym Syjonie obecnego wieku, 
wybranym  „małym  stadku”,  któremu 
Ojciec  upodobał  sobie  dać  Królestwo. 
W  symbolicznym  zastosowaniu  tego 
terminu  musimy  zatem  oceniać  po-

przez charakter proroctwa – czy odnosi 
się ono do cielesnego, czy do duchowe-
go domu Izraela, czy do obydwu; albo, 
jeśli  do  tego  drugiego,  to  czy  w  tym 
najszerszym  sensie  jako  do  nominal-
nego  Kościoła  ewangelicznego,  czy  do 
wybranego  Małego  Stadka,  jedynego 
prawdziwego Kościoła w opinii Boga.

Symboliczne  bóle  w  powyższym 
proroctwie to nawiązanie do czasu wiel-
kiego  ucisku  –  boleści,  jaka  przyjdzie 
na  nominalny  Kościół  ewangeliczny, 
wielki „Babilon”; niektórzy uznani są za 
godnych, by z niego uciec (Łuk. 21:36). 
Wynika to z poprzedniego wersetu, któ-
ry umieszcza czas tego proroctwa rów-
norzędnie z tym, w którym słyszany jest 
„odgłos zgiełku [zamieszanie] z miasta” 
(Babilon) i „głos [prawdy i ostrzeżenia] 
ze świątyni” (wybrane Malutkie Stadko 
poświęconych  i wiernych),  głos  PANA 
oddającego  zapłatę  swoim wrogom” – 
w wielkim ucisku.

Bóle,  jakie  nadchodzą,  nadchodzą 
dla  nominalnego  Syjonu  –  „chrześci-
jaństwa”,  „Babilonu”  i  będzie  to  cięż-
kie  i  srogie  utrapienie –  „czas  takiego 
ucisku,  jakiego  nigdy  nie  było,  odkąd 
istnieją  narody”  [Dan.  12:1  NB].  Jed-
nak prorok ma odnotować tutaj cudow-
ną rzecz – że z Syjonu ma się narodzić 
chłopiec,  zanim  przyjdzie  ta  boleść. 
Jest  to  uderzający  fakt,  jasno  naucza-
ny  gdzie  indziej,  że  dojrzała  pszenica 
Kościoła [Wieku] Ewangelii ma być od-
dzielona od kąkolu, że mają oni być wy-

wyższeni i uwielbieni, zanim rozgorzeje 
niszczący ucisk, jaki przyjdzie na kąkol. 
Tym małym chłopcem jest więc Malut-
kie Stadko – prawdziwy w opinii Boga 
Syjon, Ciało Chrystusa; jak jest napisa-
ne:  „Przyjdzie  z  Syjonu  [nominalnego 
Kościoła  ewangelicznego]  wybawiciel 
[Chrystusa  –  Głowa  i  Ciało]  i  odwró-
ci  bezbożność  od  Jakuba”  [cielesnego 
Izraela lub Syjonu] – Rzym. 11:26.

Chłopiec  ten  ma  błogosławić 
wszystkie narody ziemi (1 Mojż. 28:14; 
Gal.  3:16,29).  Narodziny  chłopca  to 
pierwsze  zmartwychwstanie.  Błogo-
sławieni  i  święci,  którzy  mają  część 
w pierwszym zmartwychwstaniu. Tacy 
są nowo spłodzeni z Boga przez Słowo 
Prawdy  i  ożywieni  przez  ducha  świę-
tego (Jak. 1:18; Efezj. 2:1; Rzym. 8:11) 
i w odpowiednim czasie – przed bóla-
mi  –  będą  narodzeni  w  chwalebnym 
podobieństwie do Chrystusa. Narodzi-
ny  owego  chłopca  rozpoczęły  się  po-
nad osiemnaście wieków temu z chwilą 
zmartwychwstania  Chrystusa  Jezusa. 
Wtedy  nastąpiło  wyjście  Głowy  tego 
Ciała Chrystusowego, a  jak pewne  jest 
narodzenie  Głowy,  tak  samo  pewne 
jest,  że  nastąpi  wyjście  Ciała.  „Czyż-
bym  ja,  który  otwieram  łono,  nie  do-
prowadził  do  rodzenia?  – mówi  PAN. 
Czyżbym  ja,  który  doprowadzam  do 
rodzenia,  zamknął  łono? – mówi  twój 
Bóg”  –  Izaj.  66:9.  O,  nie!  „Chłopiec”, 
kompletny  Chrystus,  Wielki  Wybawi-
ciel pojawi się.
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Doprawdy:  „Kto  słyszał  o  czymś 
takim?  Kto  widział  coś  podobnego?”, 
gdyż  nie  tylko  Ciało  Chrystusa,  praw-
dziwy  zwycięski  Syjon,  „naród  święty, 
lud  szczególny”  zostanie  wyzwolony 
z  nominalnego  Syjonu  przed  bólami 
porodowymi, bo gdy on będzie odczu-
wać  boleści,  narodzi  się  wielkie  gro-
no  innych dzieci;  „wielki  lud”  opisany 
w  Objawieniu  jako  ci,  którzy  przy-
chodzą  z  ucisku  wielkiego,  obmywszy 
swoje  szaty  i  wybieliwszy  je  we  krwi 
Baranka  (Obj.  7:14).  Ciało  Chrystusa, 
chłopiec, narodzony przed boleścią, bę-
dzie się składać z tych, którzy usłysze-
li  i  usłuchali:  „Wyjdźcie  z  niego,  ludu 
mój” (Obj. 18:4 NB) oraz zostali uznani 
za godnych udziału w pierwszym zmar-
twychwstaniu;  natomiast  wiele  dzieci 
urodzonych z ucisku wielkiego to ci wie-
rzący z nominalnego Syjonu, Babilonu, 
którzy dozwolili na znaczne zanieczysz-
czenie  się  duchem  Babilonu,  duchem 
świata  i  w  związku  z  tym  nie  potrafią 
tak  szybko  rozpoznać  i usłuchać głosu 
Pana  w  tym  czasie  żniwa.  Nie  umieją 
zauważyć, że jest czas żniwa i w konse-
kwencji  nie  potrafią  zrozumieć  dzieła 
oddzielania,  jakie  przeprowadza  sierp 
prawdy, postrzegając sługi Boga, którzy 
go dzierżą, jako wrogów i dlatego prze-
ciwnych im i Panu, któremu służą.

Wielki ucisk czy boleści, jakie przy-
chodzą na nominalny Syjon, to jedyne, 
co  może  przekonać  takich  jak  oni  – 
a znajduje się wśród nich wielka liczba 
wierzących dzieci Bożych, których spo-
sób  życia  jest  sprawiedliwy  i  ogólnie 
rozważny,  ale  mimo  to  są  oni  jednak 
światowo  usposobieni  i  nie  składają 
siebie  na  ofiarę  żywą Bogu,  podążając 
za Nim przez złe i dobre doświadczenia 
i spokojnie znosząc pohańbienie Chry-
stusowe. Szanują  ludzkie poglądy, tra-
dycje i plany i nie potrafią w pełni pod-
porządkować się woli i zamiarom Pana. 
I tylko jeśli opuszczą ruiny nominalne-
go Syjonu – chrześcijaństwa, Babilonu 
– uświadomią  sobie  jego  rażące  błędy 
i zostaną wybawieni od nich i z niego. 

„Oto – mówi prorok – kładę na Syjo-
nie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, 
a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony” (Rzym. 9:33; Izaj. 8:1415, 
28:16). Tym kamieniem potknięcia  jest 
nauka  o  odkupieniu  przez  kosztowną 
krew Chrystusa. O  ten  kamień  potknął 
się cielesny Izrael, a teraz o ten sam ka-
mień potyka się duchowy Syjon, bo miał 
on  być  „kamieniem  potknięcia  i  skałą 
zgorszenia  dla  obu  domów  Izraela”  – 
cielesnego  i  duchowego. Wybrane Ma-
lutkie Stadko zwycięzców nie potyka się, 

ale  rozpoznaje go  jako kamień narożny 
węgielny prawdziwego Syjonu, pamięta-
jąc słowa proroka: „Oto kładę na Syjonie 
kamień węgielny, wybrany, drogocenny, 
a kto w niego wierzy, nie będzie zawsty-
dzony.  Dla  was  więc,  którzy  wierzycie 
[w  Chrystusa  jako  waszego  Odkupicie-
la,  który  kupił  was  swoją  drogocenną 
krwią], jest on cenny, dla nieposłusznych 
zaś (...) stał się (...) kamieniem potknię-
cia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie 
wierząc, potykają się o słowo, na co też 
są  przeznaczeni”  (1  Piotra  2:68).  Bóg 
bowiem nie zamierzał dać Królestwa ni-
komu z nieposłusznych. Oni potrzebują 
ognistej  próby  nadchodzącego  ucisku, 
by  ich  przywieść  do  stanu  właściwe-
go  w  oczach  Boga;  dlatego  też  muszą 
przejść przez wielki ucisk.

Natomiast  ci,  którzy  są  naprawdę 
spłodzeni  przez  Boga  i  którzy  zostali 
ożywieni  przez  ducha  do  nowego  du-
chowego  życia  oraz  dochowują  wier-
ności  swemu  przymierzu  całkowitego 
poświęcenia jako ofiary żywe dla Boga, 
mogą  cieszyć  się  nadzieją  pierwszego 
zmartwychwstania  i  narodzenia  przed 
bólami  porodowymi,  jakie  przyjdą  na 
nominalny Syjon; powodem do radości 
jest również to, że wiele słabszych dzie-
ci  Boga,  teraz  potykających  się  wraz 
z nominalnym Syjonem, będzie jednak 
z czasem uleczonych i zbawionych, tak 
jak przez ogień, (zrodzeni) przez wielki 
ucisk (boleści), którego nominalny Sy-
jon doświadczy, ale z którego wyjdzie.

Weselcie się 
z Jerozolimą

„Weselcie  się  z  Jerozolimą  i  raduj-
cie się z nią wszyscy, którzy ją miłujecie. 
Cieszcie się z nią wielce wszyscy, którzy 
nad nią  płaczecie”;  (...)  bo  oto  stworzę 
Jerozolimę  radością  i  jej  lud  weselem. 
I będę się radować z powodu Jerozolimy 
i weselić  z  powodu mojego  ludu,  a  nie 
będzie  już  słychać  w  nim  głosu  płaczu 
ani narzekania” – Izaj. 66:10, 65:1819.

To wezwanie do radowania się z Je-
rozolimą następuje zaraz za proroczym 

obwieszczeniem  porodu  Syjonu,  przy 
czym określenia Syjon  i Jerozolima są 
tu  używane  zamiennie. Narodziny  Sy-
jonu, wywyższenie  Ciała Chrystusa  do 
królewskiej  władzy  i  zaszczytu,  będzie 
zaiste powodem do radości wszystkich 
ludzi; bo tego wywyższenia i objawienia 
synów Bożych oczekuje wszelkie stwo-
rzenie,  teraz  razem  cierpiąc  i  jęcząc 
w bólach rodzenia (Rzym. 8:2223).

Gdy  prawdziwy  Syjon  zostanie 
w  ten  sposób  wywyższony,  nadejdzie 
czas wielkiej działalności Królestwa. Bo-
leści,  jakie  w  następstwie  natychmiast 
przyjdą  na  nominalny  Syjon,  szybko 
wywiodą z niego prawdziwe dzieci Boże, 
które zwrócą się ku szerszym poglądom 
i  wyższym  zasadom,  i  prędko  zaczną 
rozwijać  szlachetniejsze  charaktery. 
Reguła  laski  żelaznej  szybko  ujarzmi 
wszystko,  całkowicie  obalając  obecne 
struktury  społeczne  i  przeprowadzając 
proces zrównywania, który będzie przy-
gotowaniem do pokojowego panowania 
sprawiedliwości. 

Potem  rozpocznie  się  tysiącletnie 
królowanie sprawiedliwości, kiedy każ-
dy człowiek będzie mieć pełną  i uczci-
wą możliwość  zdobycia  życia wieczne-
go przez wiarę i posłuszeństwo. Szansa 
każdego  człowieka  nie  będzie  trwała 
mniej niż sto lat; jeśli jednak straci on 
cały ten czas, nie czyniąc postępu w kie-
runku naprawy, będzie uznany za nie-
godnego, by żyć, i zostanie stracony we 
wtórej śmierci (Izaj. 65:20). Natomiast 
posłuszni  będą  zażywać  dóbr  ziemi 
(Izaj. 1:19). „Pobudują też domy i będą 
w nich mieszkać [Prawdopodobnie nie 
będzie w tych dniach zbyt wiele miesz-
kań do wynajęcia,  lecz raczej wygodne 
i wytworne domostwa, w których wła-
ściciele będą komfortowo i przyjemnie 
mieszkać.]; zasadzą winnice i będą jeść 
z  nich  owoce.  Nie  będą  budować,  by 
ktoś  inny  tam  mieszkał,  nie  będą  sa-
dzić, by ktoś  inny  jadł,  bo dni mojego 
ludu będą jak dni drzewa [„nabiorą no-
wych sił” –  Izaj. 40:31]  i moi wybrani 
[wszyscy naówczas wierni  i  posłuszni] 
długo  będą  korzystać  z  dzieła  swoich 
rąk.  Nie  będą  trudzić  się  na  próżno 
ani rodzić, aby się bać, gdyż są potom-
stwem [dziećmi] błogosławionym przez 
PANA [Kościół], oni  i  ich potomkowie 
wraz z nimi.

I będzie tak, że zanim zawołają,  ja 
się odezwę, gdy jeszcze będą mówić, ja 
wysłucham.

Wilk z barankiem paść się będą ra-
zem [Może to nawiązywać do ludzi po-
dobnych dawniej z charakteru do wilka 
albo  do  baranka,  albo  odnosić  się  do 

Potem rozpocznie się 
tysiącletnie królowanie 
sprawiedliwości, kiedy 
każdy człowiek będzie 
mieć pełną i uczciwą 

możliwość zdobycia życia 
wiecznego przez wiarę 

i posłuszeństwo. 
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zwierząt, a może do jednego i drugiego 
– wyrażenie to oznacza w każdym razie 
panowanie pokoju]; lew jak wół będzie 
jeść  słomę  i  proch  będzie  pokarmem 
węża [inne określenie podobne do „jego 
wrogowie  będą  proch  lizać”  –  Psalm 
72:9,  oznaczające  zniszczenie  węża, 
czyli  Szatana,  którego wąż  symbolizu-
je]. Nie  będą  szkodzić  ani  niszczyć  na 
całej  mojej  świętej  górze  [Królestwo], 
mówi PAN” – Izaj. 65:2125.

Narodziny  prawdziwego  Syjonu 
będą  zatem  powodem  do  radości  po-

śród wszystkich,  którzy  naprawdę mi-
łują  sprawiedliwość,  bo  choć najpierw 
zniweczy  to  wszelkie  ich  długo  pielę-
gnowane  nadzieje,  stanowić  będzie 
zaranie  prawdziwej  nadziei  dla  całe-
go świata. Poskromi  to całą  ich dumę, 
ograbi  ze  wszystkich  hołubionych  po-
siadłości  i  z  tego,  co  uważali  za  swoje 
prawa,  obali  wszelkie  wychwalane  in-
stytucje – państwowe, społeczne i reli-
gijne oraz kompletnie wywróci cały ich 
porządek  i  wszelkie  spodziewania,  aż 
zaczną widzieć nadzieję w nowym po-

rządku spraw, zapoczątkowanym przez 
Królestwo Boże.

Tak, weselcie się z Jerozolimą i ra-
dujcie się z nią wszyscy, którzy ją miłu-
jecie. Cieszcie  się  z nią wielce wszyscy, 
którzy  nad  nią  płaczecie  i  staracie  się 
teraz zawrócić ją z jej drogi, nie widząc 
nagrody na końcu jej życia w wiernej sa-
moofierze; wkrótce objawi się jej chwa-
ła,  nie  tylko  ku  jej  własnej  ogromnej 
radości, ale również dla radości i błogo-
sławieństwa wszystkich narodów ziemi. 
Zion’s Watch Tower, 1&15 maja 1894, R-1648

Ofiara żywa
– 26 listopada 1916 – Rzym. 12:1-8 –

Cel Listu do Rzymian – Przewaga Żyda nad poganinem 
– Przyczyna, dla której Izrael nie uzyskał głównego 
błogosławieństwa – Powołanie pogan, by uzupełnić 

obraną liczbę Ciała Chrystusa – Powrót Izraela do łaski 
sygnałem błogosławieństwa dla całego świata – Wezwanie 

Kościoła do ofiary – Różne zalecenia.

„Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to 
jest rozumną służbę waszą” – Rzym. 12:1 (BG).

Chociaż apostoł Paweł był znakomi-
tym  logikiem  i w  swoich  pismach 

porządkuje  elementy  chrześcijańskiej 
wiary według linii doktrynalnych lepiej 
niż każdy inny apostoł, zauważamy, że 
zdąża do określonego celu. Nie „uderza 
w próżnię” i nie omawia zagadnień teo-
logicznych dla samej argumentacji  lub 
pokazania własnej  zdolności. Jego do-
wody w kwestiach doktrynalnych pro-
wadzą czytelnika w każdym przypadku 
naprzód  i wzwyż,  jak po  schodach, do 
wspaniałej „górnej komnaty” doskona-
łego charakteru chrześcijanina.

Nigdzie  nie  zaznacza  się  to  lepiej 
niż  w  Liście  św.  Pawła  do  Rzymian. 
Rozpoczynając  od  różnic  między  Ży-
dem a poganinem, przeciwstawia  tego 
pierwszego,  powiadomionego  odno-
śnie Boga i do pewnego stopnia odno-
śnie  Boskiego  planu,  z  tym  ostatnim, 
„bez Boga i bez nadziei na świecie”. Po 
zwróceniu  uwagi  na  ogólną  niewiedzę 
o  Bogu,  panującą  pośród  wszystkich 
grup pogan, apostoł kieruje myśl dalej, 
podkreślając, w jaki sposób przyszło ze-
psucie i jak poznanie Boga dotarło naj-
pierw do Izraela – nie dlatego, że Izra-
elici  byli  lepsi  niż  poganie,  lecz  dzięki 
Bożej  przychylności,  „łasce”  i  „wybra-
niu”.

Następnie  apostoł  pokazuje,  że 
mimo wszystko Zakon „niczego do do-
skonałości  nie  przywiódł”,  lecz  był  je-
dynie  pedagogiem –  sługą,  który miał 
za zadanie prowadzić dzieci do szkoły. 
W  ten  sposób  Zakon  był  zamierzony, 
by  doprowadzić  Izrael  do  Chrystusa, 
wielkiego  Nauczyciela,  żeby  mogli  się 
od  Niego  uczyć.  Dalej  wykazuje,  że 
choć  Izrael  szukał  Bożej  łaski,  to  nie 
udało  mu  się  pozyskać  głównego  bło-
gosławieństwa,  gdyż  nie  byli  zupełnie 
szczerzy wobec siebie i dlatego błędnie 
zrozumieli misję Prawa Mojżeszowego. 
Obłudnie utrzymywali, że przestrzegają 
Zakon i dlatego zostali pozbawieni bło-
gosławieństw, jakie on dawał, np. życia 
wiecznego  itd.,  gdy  tymczasem  po-
winni  byli  przyznać,  że Zakon  jest  tak 
wspaniały  i  tak  doskonały,  a  oni  sami 
tak odpadli od doskonałości,  że nie  są 
w stanie go  zachować. Potem powinni 
byli  wyglądać  pomocy  od  Pana.  Przy 
takim nastawieniu umysłu byliby goto-
wi na otrzymanie życia wiecznego jako 
daru, przez Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i zaprzestaliby zabiegania o życie 
na mocy doskonałości swych własnych 
uczynków.

Apostoł  podkreśla,  że  Izrael  nie 
miał  powodzenia,  bo  starał  się  o  bło-

gosławieństwo  nie  przez  wiarę,  tylko 
przez  uczynki.  Tym  sposobem  „cze-
go  Izrael  szukał,  tego nie osiągnął, ale 
wybrani  osiągnęli;  pozostali  zaś  ule-
gli  zatwardziałości”  (Rzym.  11:7  NB). 
Następnie  zaznacza,  że  pogrążenie  się 
Izraela  w  zatwardziałości  i  powołanie 
ludu  osobliwego  spośród  pogan,  by 
uzupełnił  wybrane  grono,  było  wcześ-
niej wiadome u Boga i ogłoszone przez 
Niego  za  pośrednictwem  proroków 
izraelskich  (Rzym.  9  i  10).  Św.  Paweł 
zaznacza  jednak,  że  Izrael  nie  został 
odrzucony,  lecz  że kiedy wybrana kla-
sa zostanie skompletowana, cały Izrael 
będzie  uwolniony  od  zatwardziałości, 
w  jaką  popadł,  odrzucając  Chrystusa, 
zaś  ich  przywrócenie  będzie  sygnałem 
do  błogosławieństw  dla  ludzi  całego 
świata (Rzym. 11:15,2532).

Zasadniczy punkt 
wywodu

Po jedenastu rozdziałach rzeczowe-
go, logicznego, pięknego, pouczającego 
i  błogosławionego  rozumowania  apo-
stoł  sięga  do  koronnego  argumentu, 
mówiąc:  „Wzywam  was  tedy,  bracia, 
przez miłosierdzie Boże [przedstawione 
w poprzednich jedenastu rozdziałach], 
abyście składali ciała swoje jako ofiarę 
żywą,  świętą, miłą Bogu, bo  taka win-
na być duchowa służba wasza”. Zwraca 
się do domowników wiary, nakłaniając 
ich,  by  przyjęli  Boskie  zaproszenie  do 
przyłączenia  się  do  wybranego  Ciała 
Chrystusa,  którego  część  została  zgro-
madzona spośród Żydów, zaś pozosta-
łość  formowana  była  spośród  powoła-
nych z pogan. Zostali oni usprawiedli-
wieni z wiary w Chrystusa Jezusa jako 
ich odkupiciela  i dlatego byli „braćmi” 
domu wiary.

Św.  Paweł  wzywa  tych  braci  do 
tego,  by  w  pełni  docenili  łaskę  Bożą 
przez Chrystusa i stali się wiernymi sy-
nami i dziedzicami Boga. Droga do tej 
wywyższonej  pozycji  nakreślona  jest 



19...i zwiastun obecności Chrystusa

jako  droga  ofiary.  „Stawiać  ciała  swo-
je ofiarą żywą” to jest dokładnie to, co 
uczynił nasz Pan Jezus. Powiedział On: 
„Zstąpiłem  bowiem  z  nieba,  nie  aby 
wypełniać wolę  swoją,  lecz wolę  tego, 
który  mnie  posłał”  (Jan  6:38  NB). 
Oznacza to zignorowanie woli ciała, ze 
wszystkimi  jego  ambicjami,  nadzieja-
mi  i  celami,  jakkolwiek  same w  sobie 
mogą  być  one  właściwe,  i  odtąd  po-
święcanie całego naszego czasu, naszej 
energii,  naszych  talentów,  czy  mamy 
ich  wiele,  czy  niewiele,  na  czynienie 
dzieła  Mistrza,  tak  byśmy  z  Chrystu-
sem Jezusem mogli stwierdzić: „Moim 
pokarmem  jest  pełnić  wolę  tego,  któ-
ry mnie posłał,  i dokonać  jego dzieła” 
(Jan 4:34 NB).

Chodzi  o  pełne  poświęcenie  aż 
do  śmierci,  kiedy  po  zakończeniu  bie-
gu nagroda  jest pewna. Taka ofiara ze 
strony usprawiedliwionych wierzących 
jest przez Boga uznawana jako święta, 
gdyż zasługa ofiarniczej śmierci nasze-
go Odkupiciela  jest  im przypisana po-
przez wiarę. Dlatego też  ich ofiara  jest 
możliwa  do  przyjęcia  przez  Boga,  ale 
ma  być  rozumną  służbą,  nawet  gdyby 
nie  była  obiecana  niezmiernie  wielka 
nagroda.

Klasa ta powinna wiedzieć, jakie są 
ustalenia i warunki, na jakich 
Bóg ich powołał: (1) cierpieć 
z  Chrystusem  w  obecnym 
czasie;  i  (2)  być  uwielbie-
ni  i  królować  z  Nim  w  cią-
gu  nadchodzącego  wieku 
w  celu  błogosławienia  świa-
ta.  Powinni  znać  przyczynę 
swoich  cierpień.  Powinni 
mieć  wyraźne  zrozumienie 
charakteru,  jaki  rozwinie 
w nich Bóg i bez którego nie 
będą się nadawać na miejsce 
w Królestwie. To właśnie za-
stanawianie  się  nad  owymi 
cechami niezbędnymi u tych, 
którzy swoje powołanie i wy-
branie pewnym uczynią,  jest 
przedmiotem  dzisiejszego 
badania.

Życie prawdziwego 
chrześcijanina
Werset 2: „A nie upodab-

niajcie się [nie wzorujcie się] 
do tego świata [jego ideałów, 
jego nadziei, jego celów], ale 
się  przemieńcie  [przemode-
lujcie,  przekształćcie]  przez 
odnowienie  umysłu  swego, 
abyście  umieli  rozróżnić,  co 
jest wolą Bożą, co jest dobre, 

miłe  i  doskonałe”.  Dokonujemy  tego 
przez  przyjęcie  zmysłu  Chrystusa  – 
staranie się, by myśleć, jak On myślał, 
albo  jak by postąpił, gdyby się znalazł 
w  naszych  okolicznościach.  Tylko 
osiągając  takie  nastawienie,  możemy 
w pełni poznać wolę Bożą. Każde inne 
nastawienie jest mniej lub bardziej kie-
rowane  uprzedzeniem  i  w  mniejszym 
lub większym stopniu mąci naszą zdol-
ność rozpoznania woli Boga.

Werset  3.  Dzięki  łasce  danej  apo-
stołowi przewidział on, że  jedną z naj-
większych  pokus  wśród  chrześcijan 
będzie zbyt wielka, wygórowana ambi-
cja – jeśli nie u świata, to przynajmniej 
między tymi z domu wiary – i dokony-
wanie wielkich rzeczy, które będą przy-
ciągać  uwagę  bardziej  niż  rzeczy  zwy-
kłe,  jakie  stanowią przeważającą  część 
służby.  Dlatego  też  apostoł  radzi  każ-
demu  człowiekowi  w  kościele  trzeźwą 
ocenę  swoich  talentów,  by  ich  ani  nie 
przeceniać, ani nie pomniejszać, po to, 
by jak najlepiej ich używać jako wierny 
i mądry sługa.

Takie  trzeźwe  myślenie  o  swoich 
zdolnościach  musi  być  proporcjo-
nalne  do  czasu  naszego  znajdowania 
się pod Pańskim kierownictwem  i do 
stopnia  uwagi,  jaką  przykładamy  do 

lekcji  zamierzonych  dla  wzrostu  na-
szej wiary.  Pismo  Święte  określa  ten 
rozwój  darem,  owocem  ducha  Boga 
w  nas  i  Bożym  dziełem,  bo  przez 
Jego prawdę i Jego opatrzność działa 
On  w  swoich  dzieciach,  by  nie  tylko 
chciały,  ale  też  postępowały  według 
Jego upodobania. On sprawuje w nas 
wiarę, nadzieję, radość, pokój, miłość 
i wszelkie łaski, jakie pochwala. A je-
śli jesteśmy posłuszni wobec Jego na-
uczania  i wskazówek, On ostatecznie 
dokończy  tego  dzieła. Wtedy  będzie-
my  kopiami  jego  drogiego  Syna,  na-
szego Pana.

Wersety 4 i 5 zapewniają nas o tym, 
jak ważne i zaszczytne miejsce zajmo-
wać będzie  każdy  członek Ciała Chry-
stusa, nawet jeśli nie wszyscy będą pia-
stować te same stanowiska. Wszyscy są 
użyteczni; wszyscy  są przydatni,  jedni 
dla  drugich  i  każdy  powinien  szukać 
swojego  miejsca  i  wykonywać  swoją 
część ku zbudowaniu Ciała. Jasno i wy-
raźnie apostoł podkreśla dla nas w tym 
obrazie  bliską  więź,  jaką  członkowie 
Kościoła  Chrystusa  mają  ze  swym 
Panem  i  Głową.  Podobnie  jak  głowa 
kontroluje  ciało, myśli  za nie, planuje 
i  używa  tego  czy  innego  członka  ciała 
dla wsparcia innych, tak Pan nadzoruje 

swój Kościół i umieszcza róż-
ne  członki  zgodnie  ze  swym 
upodobaniem.

Wersety  68  nakłaniają 
do  używania  naszych  talen-
tów  zgodnie  z  ich  trzeźwą 
i  sprawiedliwą  oceną.  Tak 
więc,  gdy nie mamy  zdolno-
ści  do  publicznego  przema-
wiania lub nauczania, nie po-
winniśmy tracić swojej ener-
gii  i  zniekształcać  prawdy 
przez nieudolne próby wyko-
rzystywania  nieposiadanych 
przez  nas  talentów.  Raczej, 
przekonawszy  się  o  swoim 
potencjale,  dzięki  któremu 
możemy  bardziej  skutecznie 
służyć  prawdzie,  skierujmy 
swoją  energię  na  to  działa-
nie, gorliwie i rozważnie. Zaś 
mając różne dary, używajmy 
ich  z  zapałem,  cierpliwo-
ścią,  szczerością  i  radością, 
zadowoleni  z  bycia  bardzo 
uniżonym, ceniąc innych, po 
to, by nasze skromne zdolno-
ści  mogły  się  pomnażać  ku 
chwale  Mistrza  i  względem 
naszych niebiańskich spraw.

The Watch Tower,  
15 października 1916, R-5975

Zmartwychwstanie
Drogi Panie, modlę się o odwagę, o siłę i miłość,
O obiecaną z góry czystą mądrość,
By w „ów dzień” wiernym i godnym się okazać
Nad mogiłą drogiego ojca, którą skrywa trawa,
Stanąć i ‘Powstań!’ zawołać, na światło, do życia.
Otwórz oczy, już czas ze snu wyjść ukrycia!
Zbudź się i zerwij kajdany śmierci!
Wstań, Bóg twoje tchnienie ci przywróci!
Powróć do ziemi i kraju twego urodzenia,
Pod przekleństwem grzechu już nie jest ta ziemia.
Pustynne miejsca jak róża zakwitły,
Zapachem przepełniony każdy powiew wiatru.

Tam znajdziesz drogę świętą, do życia wieczności,
Bez samolubstwa, pychy, kłótni i zazdrości;
Łatwo nią pójdą Pańscy odkupieni,
Posłuszni Słowu osiągną powodzenie.
Już lew tam nie zagrozi ni bestia zgłodniała
Słabych, biednych, niewinnych nie będzie pożerała.
Bóg łzy otrze wszystkie z oka każdego,
Smutek nie dotknie twego serca ni wzdychanie;
Nie będzie już śmierci ani cierpienia.
Zbudź się i raduj, do wesołego przyłącz się śpiewania:
‘Hosanna, na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie,
A cześć i wszelka chwała Barankowi.  
Amen, amen!’

Gertrude W. Seibert
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Św. Piotr i Korneliusz
– 16 kwietnia 1916 – Dzieje Ap. 10:1-16,24-48 –

Korneliusz, pierwszy poganin nawrócony na chrześcijaństwo – Początek nowej dyspensacji 
– Zakończenie izraelskich „siedemdziesięciu tygodni” łaski – Wizja św. Piotra – 

Zburzenie „rozdzielającego muru” – Głoszenie ewangelii poganom –  
„Słowa, przez które zbawiony będziesz”.

„Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe 
bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają” – Rzym. 10:12 (BT).

Korneliusz,  setnik  rzymski,  najwy-
raźniej nawrócił się do Boga i spra-

wiedliwości  lata  wcześniej,  niż  miało 
miejsce wydarzenie  stanowiące przed-
miot dzisiejszego badania. Chociaż był 
wyznawcą prawdziwego Boga i chętnie 
dawał  jałmużny,  i  choć  jego  umiłowa-
nie dla sprawiedliwości i zgodne z tym 
życie były wiadome tym, z którymi ob-
cował, było jednak potrzebne coś  jesz-
cze, żeby Bóg mógł go przyjąć zgodnie 
z  właściwym  sensem  tego  wyrażenia. 
Jest  to  lekcja  dla  tych,  którzy  sobie 
wyobrażają,  że pobożność  i moralność 
stanowią  wszystko,  co  jest  niezbęd-
ne  do  uzyskania  Boskiej  akceptacji. 
Jako  że  Korneliusz  posiadał  te  cechy 
w  znacznej mierze,  zanim został przy-
jęty,  postępowanie  Pana  wobec  niego 
może  stanowić  dobry  przewodnik  dla 
wszystkich,  którzy  pragną  przystąpić 
do związku przymierza z Nim.

Jakkolwiek  religijny,  Korneliusz 
nie  był  Żydem  i  zdawał  sobie  sprawę, 
że znajdował się poza obrębem Boskiej 
łaski. Mimo to modlił się do Boga. Cho-
ciaż  nie  mamy  powiedziane,  o  co  się 
modlił,  jednak  zgodnie  z  opisem  mo-
żemy z łatwością założyć, że modlił się 
o  oświecenie  odnośnie  Boskiego  cha-
rakteru i planu oraz o bliższy dostęp do 
Boskiej  łaski  i uznania oraz  ich zrozu-
mienie.

Może  Korneliusz  słyszał  o  Jezusie 
z Nazaretu i był zakłopotany tym właś-
nie  tematem.  Może  to  zakłopotanie 
przywiodło  go  do  szczerych  modlitw, 
a Pan uznał, że odpowie na nie w sposób 
cudowny, posyłając anioła, by zapewnił 
setnika, że jego modlitwy i błagania zo-
stały docenione przez Pana  jako ozna-
ki  jego  pobożności.  Anioł  wskazał,  że 
konieczne jest coś więcej niż modlitwy 
i  dobre  uczynki.  Jednak  nie  polecono 
aniołowi mówić, o  jakie rzeczy chodzi. 
Korneliusz  musi  poznać  Pana  Jezusa 
w oparciu o właściwy punkt widzenia. 
Musi  praktykować  wiarę  w  naszego 
Pana  jako  swego  odkupiciela,  zanim 

oznaki  jego  pobożności  zostaną  mu 
policzone u Boga czy przywiodą go do 
upragnionej relacji z Bogiem i znalezie-
nia się pod Bożą łaską.

Anioł  polecił  Korneliuszowi,  by 
posłał po apostoła Piotra  i poinformo-
wał go, że pewne słowa, jakie św. Piotr 
będzie do niego wypowiadał,  są szcze-
gólnie  ważne  –  i  zasadnicze  dla  jego 
dalszego  rozwoju  w  wiedzy  i  wierze, 
prowadzącego przez nie do Boskiej  ła-
ski. Gotowość umysłu  setnika pokaza-
na jest w natychmiastowym posłuszeń-
stwie. Nie tylko modlił się, lecz był go-
towy współdziałać z Bogiem w zakresie 
odpowiedzi na swe modlitwy.

Trzy  osoby  posłane,  by  przypro-
wadzić św. Piotra z Cezarei, bojące się 
Boga,  są  dla  nas  dowodem,  że  poga-
nin, który żywi uczucie dla Boga i sta-
ra  się  najlepiej  jak  potrafi  zadowolić 
Go  i  uczcić,  nie  chowa  swego  światła 
pod  korcem.  Musiało  ono  świecić  nie 
tylko  przed  jego  rodziną,  ale  też  dla 
żołnierzy,  którymi  dowodził.  Jest  to 
taki  rodzaj  człowieka,  któremu  Bóg 
z  rozkoszą  daje  poznanie,  niezależnie 
od jego narodowości czy koloru skóry; 
wszyscy  tacy  są  uznawani  przez  Pana 
i wyróżnieni ponad innych przywilejem 
światła  i  prawdy  –  odkąd  skończyła 
się  szczególna  łaska  dla  rzeczywistego 
Izraela. Zawiera się w tym lekcja, jakiej 
potrzebują niektórzy z Pańskiego ludu. 
To  znaczy,  że  powinni  oni  pozwolić 
świecić  światłu  prawdy  przez  nich  na 
wszystkich, z którymi mają kontakt i że 
duch bogobojności powinien przenikać 
na  każdą  rodzinę,  każde  domostwo, 
włącznie ze służącymi.

Najwyraźniej  Korneliusz  był  pe-
łen wiary w Pana. Nie czekał,  żeby się 
przekonać, czy św. Piotr przybędzie. On 
wiedział,  że  apostoł  przyjdzie. Wierzył 
w  obietnicę  daną  przez  Pana  za  po-
średnictwem anioła. W związku  z  tym 
zgromadził swych przyjaciół, krewnych 
i domowników – tych, na których mógł 
wywrzeć  swój  wpływ.  Najwidoczniej 

oni  tak  samo  jak  on  szczerze  pragnęli 
nauczyć  się  wszystkiego,  co  dotyczyło 
sposobu  życia  –  sposobu  pojednania 
i pogodzenia się z Bogiem, jak i wszel-
kich zasad, jakie On reprezentował.

Koniec 
„siedemdziesięciu 

tygodni” dla Izraela

W  międzyczasie  św.  Piotr,  z  całą 
uprzednią  przynależnością  do  Żydów 
od  wieków,  potrzebował  przygotowa-
nia na przyjęcie owego pierwszego ab-
solutnego poganina i wprowadzenie go 
do  Kościoła.  Zostało  to  uczynione  za 
pomocą wizji. Następnego dnia apostoł 
wraz z sześcioma braćmi z Joppy udał 
się  do  domu  setnika  –  „nic  nie  wąt-
piąc”; Pan bowiem wyraźnie prowadził 
go  w  tej  sprawie.  Spośród  wszystkich 
uczniów św. Piotr został wybrany  jako 
najlepszy do tego zadania. Po pierwsze 
z  powodu  swego  impulsywnego  uspo-
sobienia  i  gorliwości  w  natychmiasto-
wym i ochoczym podążaniu za Pański-
mi wskazówkami; po drugie dlatego, że 
to,  iż  był najstarszy  z  apostołów  i  pod 
wieloma  względami  najbardziej  wpły-
wowy,  przemawiało  na  jego  korzyść 
w porównaniu z innymi.

Trudno  nam  jest  wyobrazić  sobie 
uprzedzenie,  jakie  przez  wieki  Żydzi 
żywili wobec myśli,  że poganie mogli-
by  kiedykolwiek  stać  się  wraz  z  nimi 
dziedzicami  obietnicy  Abrahamowej. 
Dla  nich  było  to  ustaloną  kwestią,  że 
Boska przychylność dotyczy wyłącznie 
ich narodu; i że jest to niemożliwe, aby 
wyszła ona poza ten naród, do innych, 
w sensie uczynienia ich równie nadają-
cymi się do przyjęcia przez Boga. Takie 
poglądy opierały się na trzech faktach: 
po  pierwsze,  na  obietnicy  Bożej  dla 
Abrahama: „W nasieniu twoim błogo-
sławione  będą  wszystkie  narody  zie-
mi”; po drugie,  Izraelitom ogólnie nie 
wolno  było  obcować  z  poganami  lub 
zawierać z nimi małżeństw; po trzecie, 
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dodatkowo  żydowscy  przywódcy  jesz-
cze w jakimś stopniu wyolbrzymiali te 
różnice.

Ale  teraz  nadeszła  inna  dyspensa-
cja.  „Siedemdziesiąt  tygodni”  łaski dla 
rzeczywistego  Izraela  wygasło  i  Pan 
zaczął  rozszerzać  swoją  łaskę  poza 
Żydów  –  jak  już  widzieliśmy  w  przy-
padku  etiopskiego  eunucha.  Zgodnie 
z  Boskim  proroctwem  owe  „siedem-
dziesiąt  tygodni”,  albo  490  lat,  były 
szczególnie  postanowione  jako  okres 
dla  narodu  żydowskiego.  Zostało  za-
powiedziane, że na początku ostatnich 
siedmiu lat, ostatniego „tygodnia” tego 
okresu, przyjdzie Mesjasz  i  że dokład-
nie pośrodku tych siedmiu lat Mesjasz 
zostanie  stracony,  nie  za  swe  własne 
grzechy, lecz za grzechy ludzi. Było też 
przepowiedziane,  że  proroctwo  będzie 
znamionować  pomazanie  „Świętego 
świętych” w dniu Pięćdziesiątnicy oraz 
że  koniec  siedemdziesiątego  tygodnia 
zaznaczy  się  zakończeniem  wyłącznej 
łaski dla Izraela. A nastąpiło to w mo-
mencie  skierowania  poselstwa  ewan-
gelicznego do Korneliusza i przez spło-
dzenie go z ducha świętego po tym, jak 
uwierzył w to poselstwo (Dan. 9:2227).

„Słowa, przez które 
będziesz zbawiony”
Gdy  św.  Piotr  przybył  do  domu 

Korneliusza,  setnik  rozpoznał  w  nim 
Bożego sługę wyznaczonego przez Boga 
do  przyniesienia  mu  tego  poselstwa 
i w dowód  swego uznania  padł  u  jego 
nóg i pokłonił mu się. Zamiast patrzeć 
z góry na Żyda, a siebie postrzegać jako 
przedstawiciela  najwyższego  rządu  na 
świecie, Korneliusz pełen był ducha po-
kory. Fakt, że  jego gość reprezentował 
Pana,  wzbudził  w  nim  podobne  uczu-
cia, jakie miał w sercu dla samego Pana 
– uczucie wielkiego szacunku.

Ale  o  ile  Korneliusz  był  szlachet-
ny  i  pokorny,  apostoł  Piotr  okazał  nie 
mniejszą  szlachetność  i  wierność  wo-
bec  Boga;  bo  od  razu  zaczął  podno-
sić  centuriona,  mówiąc:  „Wstań,  i  ja 
jestem  tylko  człowiekiem”.  Przez  ta-
kie  postępowanie,  przez  odmowę  nie-
uprawnionego hołdu, św. Piotr zyskuje 
pochwałę naszych serc. Również same-
go  siebie  wybawił  od  wielkiej  próby, 
natychmiast odrzucając ów nienatural-
ny  hołd  i  autorytet  i  uznając  swą  rze-
czywistą  pozycję,  czyli  że  jest  jedynie 
kruchym  i  przeciekającym naczyniem, 
wyróżnionym tylko dlatego, że Panu się 
upodobało  napełnić  go  duchem  świę-
tym  i  użyć  jako  naczynie miłosierdzia 
i prawdy.

Niewielu jest dzisiaj skłonnych oka-
zać  cześć  takim  samym  stworzeniom; 
i niewielu  też –  z wyjątkiem wysokich 
dostojników  z  nominalnego  Kościoła, 
jak papieże czy prałaci – przyzwala na 
okazywanie czci. Ale wszyscy oni mają 
napomnienie w sposobie postępowania 
św. Piotra naówczas. Za naszych dni za-
grożenie, że ktoś z braci przyjmowałby 
zbyt wielkie honory od ludzi, jest raczej 
nieznaczne; bowiem duch naszych cza-
sów  zmierza  raczej w  odwrotnym kie-
runku. Niemniej  jednak,  kiedykolwiek 
zamanifestuje  się  duch  uwielbienia, 
powinnością  ze  strony  brata,  któremu 
taka  cześć  byłaby  okazywana,  jest  od-
mówić jej i wskazać na Pana jako praw-
dziwego  dobroczyńcę  dla  nas  wszyst-
kich – Jedynego, od którego pochodzi 
„wszelki datek dobry  i wszelki dar do-
skonały”,  jakimkolwiek  kanałem  upo-
dobałoby Mu się go dostarczyć.

Wszedłszy  do  domu  i  znalazłszy 
zgromadzenie  uczciwych,  bojących  się 
Boga  zebranych  tam  pogan,  św.  Piotr 
zadał pytanie: „Zapytuję więc, dlaczego 
wezwaliście mnie?”. Wtedy Korneliusz 
opowiedział o swym ostatnim doświad-
czeniu  i pragnieniu społeczności z Bo-
giem, o chęci prowadzenia życia w spo-
sób  podobający  się  Bogu  i  wizji,  jaką 
otrzymał,  i  że  skoro  apostoł  przyszedł 
w odpowiedzi na tę wizję  i wobec jego 
własnego oczekiwania, ma usłyszeć to, 
co mu zostało obiecane:  „Słowa, przez 
które będziesz zbawiony, ty i cały dom 
twój” – Dzieje Ap. 11:14 (NB).

Korneliusz  nie  został  zbawiony 
przez  jałmużny  ani  przez  swe  modli-
twy,  ani  nawet  przez  poselstwo,  jakie 
przyniósł  mu  św.  Piotr.  Ale  apostol-
skie  poselstwo  –  „słowa”  –  wyjaśnia-
jące  sprawy  umożliwiły  Korneliuszowi 
i  jego  domownikom  uchwycić wiarą 
wielkie  odkupienie,  którym  jest  Jezus 
Chrystus  i  przez  to  być  zbawionymi. 
Zbawieni  natychmiast  od  wyobcowa-
nia względem Boga, od potępienia jako 
grzesznicy, otrzymali przedsmak zupeł-
nego  zbawienia,  jakie  jest  im  zagwa-
rantowane  podczas  drugiego  przyjścia 
naszego Pana.

Jedyna prawdziwa 
ewangelia

Z głębokim zainteresowaniem przy
patrujemy  się  poselstwu  apostoła,  że-
byśmy mogli  jasno dostrzec ową dają-
cą życie wieść, jaką przyniósł i z której 
Korneliusz  i  jego  bliscy  zaczerpnęli 
swoją  zbawienną  wiarę.  Kazanie  św. 
Piotra  było  tym  samym  poselstwem 
ewangelicznym,  jakie  już  wielokrotnie 
wygłaszał  wcześniej.  Tematem  był  Je-
zus  i ofiara za grzechy,  jaką On złożył, 
umierając  na  krzyżu.  Była  to  nadzieja 
powstania  od umarłych  za  sprawą  Je-
zusa  Chrystusa,  co  poświadczało  Jego 
zmartwychwstanie  dzięki  potężnej 
mocy Boga. Było to poselstwo o tym, że 
nasz zmartwychwstały Pan wstawił się 
przed obliczem Boga za Kościołem i że 
Ojciec ma teraz przyjemność przyjmo-
wać grzeszników na warunkach wiary, 
pobożności i posłuszeństwa sprawiedli-
wości, według możności.

Wykład  św.  Piotra  był  ową  „pra-
starą wieścią”, która dla wielu stała się 
nużąca  i  odstręczająca,  ale  dla  każdej 
duszy  o  właściwym  nastawieniu  jest 
Ojcowskim  przesłaniem  o  przebacze-
niu grzechów i pojednaniu przez śmierć 
Jego Syna. Nie ma innej ewangelii, a ci, 
którzy  przedstawiają  inne  poselstwo, 
nie  są  w  swej  służbie  ambasadorami 
Boga, posłańcami ani rzecznikami Jego 
świętego ducha (Gal. 1:612).

Apostoł Paweł mówi nam, że „upo-
dobało  się  Bogu  zbawić  wierzących 
przez  głupie  zwiastowanie”  (1  Kor. 
1:2125 NB). Czyli upodobało się Bogu 
zastosować taką właśnie metodę ogło-
szenia  prawdy  odnośnie  Jego  planu 
odkupienia  oraz  przyjąć  i  usprawied-
liwić tych, którzy uwierzą i zaakceptu-
ją  to  świadectwo.  Dzisiaj  świadectwo 
może  dotrzeć  poprzez  listy,  broszurki 
i książki albo poprzez ustne głoszenie. 
Nie  chodzi  o  to,  w  jaki  sposób  posel-
stwo  jest  przekazywane  i  przyjmowa-
ne; zawsze jednak dociera ono ludzki-
mi kanałami,  a  nie  za  pośrednictwem 
aniołów  czy  wskutek  działania  ducha 
świętego,  niezależnie  od  ludzkich 
przedstawicieli.

Zachowajmy  w  pamięci  te  lekcje 
o Boskich metodach i stosujmy je w po-
wiązaniu ze sprawami życia. Nie mamy 
się spodziewać, że Pan poruszy czy po-
instruuje naszych przyjaciół, krewnych 
lub sąsiadów, ale pamiętać, że przyznał 
On  ten zaszczyt  swemu Królewskiemu 
Kapłaństwu.  Zgodnie  z  tym  nie  bądź-
my  opieszali  w  działaniu,  lecz  gorliwi 
w  duchu,  służąc  Panu  –  służąc  praw-

Korneliusz nie został 
zbawiony przez jałmużny 
czy przez modlitwy, ale 
apostolskie poselstwo 
pozwoliło mu uchwycić 
się zbawienia, którym 
jest Jezus Chrystus.
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dzie w dowolny sposób i w każdy,  jaki 
się przed nami otwiera.

Sąd żywych i umarłych
Po przedstawieniu poselstwa  jako 

takiego  św.  Piotr  wyjaśnił  Korneliu-
szowi,  że  Jezus  polecił  swoim  apo-
stołom  dawać  ludziom  świadectwo 
o  tym,  iż  Jego właśnie Bóg mianował 
na sędziego żywych  i umarłych. Przy-
szły  sąd  czy  próba  świata  jest  ważną 
częścią ewangelicznego poselstwa i nie 
powinien  być  lekceważony  przy  gło-
szeniu ewangelii.

Jaka  korzyść  mogłaby  wypływać 
dla  świata  z  śmierci  Chrystusa,  gdy-
by nie było przyszłego  sądu  czy próby 
dla ludzi? Wszyscy zostali raz osądzeni 
w osobie Adama i jego potępienie prze-
szło na wszystkich (Rzym. 5:12; 1 Kor. 
15:22).  Świat  nie  potrzebuje  dalszego 
sądu w związku z Adamowym przestęp-
stwem  i  jego  słabościami.  Osądzenie 
tamtego wykroczenia było zupełne i nic 
nie można dodać. Sędzią był sam Bóg, 
zaś wyrokiem była śmierć.

Lecz  teraz w ewangelii  zawiera się 
fakt,  że  Chrystus ma  być  sędzią  świa-
ta. To oznacza, że nowa próba do życia 
ma  być  przyznana  Adamowi  i  rodza-
jowi  Adamowemu.  Z  faktu  tego wyni-
ka  zwolnienie  z  pierwotnego  wyroku 
śmierci,  odkupienie  Adamowego  wy-
roku i indywidualna próba w celu okre-
ślenia, kto z członków odkupionego ro-
dzaju będzie uznany za godnego wiecz-
nego życia. Tak,  jest to „dobra nowina 
o wielkiej  radości,  jaka będzie wszyst-
kiemu  ludowi”  –  nawet  jeśli  wielki 
przeciwnik  zwiódł  większość  wręcz 
przeciwną myślą – że żadna inna próba 
od tej, jaką miał Adam na początku, nie 
będzie  zapewniona  światu  kupionemu 
drogocenną krwią Chrystusa.

Wszyscy są świadkami, że próba ta 
nie mogła  się  rozpocząć,  zanim  Jezus 
nie stał się sędzią. Dlatego też ci, któ-
rzy umarli w ciągu czterech tysięcy lat 
poprzedzających  Jego  ziemską  misję, 
nie  mogli  być  przez  Niego  osądzeni. 
Nikt z nich nie mógł się znaleźć na pró-
bie  do wiecznego  życia. Wszyscy więc 
powinni  mieć  świadomość  faktu,  że 
ogólnie świat nie był na próbie, dopóki 
nasz Odkupiciel nie został mianowany 
na sędziego, i nie jest na próbie do dzi-
siaj  oraz  że  przeciwnie,  wielkie  świa-
towe masy ani nie znają sędziego, ani 
nie rozumieją prawa, ani  też nie mają 
pojęcia  o  wymogach  niezbędnych  do 
wiecznego życia.

Zgadza  się  to  dokładnie  z  rozwa-
żanymi stwierdzeniami św. Piotra,  jak 

i  św.  Pawła:  „Gdyż  wyznaczył  dzień, 
w którym będzie sądził świat sprawie-
dliwie przez męża, którego ustanowił” 
(Dzieje  Ap.  17:31  NB).  Jak  wykazuje 
apostoł,  ów  dzień  należał  w  tamtym 
czasie jeszcze do przyszłości. Z innych 
wersetów  uczymy  się,  że  tym  dniem 
jest Dzień Tysiąclecia – „dzień u Pana 
tysiąc  lat”.  Jedyny  sąd  –  próba  –  od 
zmartwychwstania naszego Pana doty-
czył Kościoła, by rozstrzygnąć kwestię 
życia lub śmierci. Kościół, jako ducho-
wy Izrael, miał pod każdym względem 
przewagę  nad  pozostałą  ludzkością; 

bowiem w ciągu Wieku Ewangelii klasa 
ta  jest  „powołana według  jego  zamia-
ru” [Rzym. 8:28] – że ci, którzy są zu-
pełnymi zwycięzcami, będą współdzie-
dzicami  z  Jezusem  w  Jego  przyszłym 
dziele sądzenia świata (2 Piotra 3:78; 
1 Kor. 6:2).

Ewangelia dla pogan
Korneliusz  i  jego  bogobojni  towa-

rzysze  czekali  na  taką  właśnie  wieść 
o  Boskiej  łasce  i  gdy  słowa  te  padły 
z ust apostoła, szybko i z ochotą znala-
zły miejsce w sercach słuchaczy, którzy 
w  tym  czasie  uznali  Jezusa,  oceniając 
Go w  takiej  samej  pełni  jak  św.  Piotr. 
W  ten  sposób  ich  stan  serc  był  prawy 
przed  Bogiem  i  stosowny,  by  apostoł 
mógł wyrzec  do  nich  takie mniej wię-
cej  słowa:  „Teraz  właściwym  krokiem 
z waszej strony byłoby ochrzczenie się 
w Jezusa przez chrzest wodny, symbo-
lizujący  wasze  pełne  poświęcenie,  aby 
umrzeć z Nim  jako Jego wierni naśla-
dowcy”.

Jednak możemy być pewni, że św. 
Piotr nie był gotowy na taki krok. Był 
zaskoczony, że Bóg chciał, aby poganie 
w ogóle dowiedzieli się o wspaniałych 
korzyściach  zbawienia  w  Jezusie,  co 
już  samo  w  sobie  było  błogosławień-
stwem.  Nie  był  on  jeszcze  przygoto-
wany na  to, by oczekiwać,  że poganie 
zostaną  przyjęci  przez  Pana  na  tych 
samych praktycznie warunkach i z ta-
kim  samym zamanifestowaniem  łaski 
Bożej jak Żydzi. Aby uzupełnić ten jego 

brak wiedzy w  tej kwestii –  i  również 
jako  lekcja  dla  niego  –  duch  świę-
ty  dany  był  Korneliuszowi  i  osobom 
mu  towarzyszącym  bez  nałożenia  rąk 
– w  ten  sam  sposób,  jak nastąpiło  to 
w przypadku zgromadzenia w Jerozo-
limie w dniu Pięćdziesiątnicy.

Św.  Piotr  szybko  pojął  tę  lekcję; 
niewątpliwie  jego  łatwość  uczenia  się 
była w znacznej mierze wynikiem jego 
pokory  i  szczerości  serca,  pełni  jego 
poświęcenia dla Pana oraz pragnienia, 
by  wykonał  się  każdy  szczegół  Bożej 
woli. Apostoł i towarzyszące mu osoby 
z Joppy – „ci, którzy byli z obrzezania” 
– byli zdumieni tą Bożą przychylnością 
dla  pogan.  Nie  byli  jednak  zazdrośni. 
Z radością powitali jako oczyszczonych, 
jako  braci,  wszystkich,  których  Pan 
wskazał  jako przyjętych do  społeczno-
ści z Nim.

W  rezultacie  tego  wylania  ducha 
miało  miejsce  wielkie  zebranie  świa-
dectw. Zapis podaje, że „wielbili Boga”, 
chwaląc Go i ciesząc się z przyjęcia ich 
itd. Wtedy św. Piotr zwrócił ich uwagę 
na  symboliczny  chrzest  i  stosowność 
jego przestrzegania. Nie mamy podane, 
jakich użył  argumentów w  tym wzglę-
dzie.  Możliwe,  że  wyjaśnił,  iż  takowe 
publiczne usymbolizowanie ich poświę-
cenia dla Pana będzie podporą dla  ich 
wiary  oraz wzmocni  ich  determinację, 
by żyć i umrzeć z Panem. Możliwe też, 
że pokazał  im piękne znaczenie chrztu 
wodnego  jako  symbolu  śmierci  i  po-
grzebania  z  Chrystusem  i  zmartwych-
wstania  do  nowości  życia  w  obecnym 
czasie  oraz  nowego  życia  w  doskona-
łych ciałach podczas drugiego przyjścia 
naszego Pana.

Następnie apostoł poprosił o wyra-
żenie  swego  zdania  przez  obecnych  – 
szczególnie  tych, którzy przyszli  z nim 
z Joppy – by dowiedzieć się, czy należy 
brać pod uwagę  jakiś sprzeciw, co wy-
magałoby wykazania,  dlaczego  ci  dro-
dzy bracia nie mieliby dostąpić błogo-
sławieństwa i tego, co Bóg zrządził dla 
swoich wiernych – nie bacząc na to, że 
byli  to  z  urodzenia  poganie.  Wierzyli 
w Boga, dali dowód swego poświęcenia 
oraz  dobrych  uczynków  nawet  jeszcze 
zanim  poznali  Pana  i  Jego  chwalebny 
plan; a teraz zostali przyjęci przez Boga, 
który zamanifestował ich uznanie przez 
wylanie  na  nich  ducha  świętego.  Nikt 
nie zgłosił sprzeciwu i św. Piotr polecił, 
aby  zostali  oni  ochrzczeni  w  imię  na-
szego  Pana.  Został  on  posłany,  by  ich 
pouczyć  i  wykonał  swe  poselstwo  bez 
słowa wahania.

The Watch Tower, 1 kwietnia 1916, R-5879

Łatwość uczenia się 
jest w znacznej mierze 

wynikiem pokory 
i szczerości serca, 
pełni poświęcenia dla 
Pana oraz pragnienia, 
by wykonał się każdy 
szczegół Bożej woli.
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Chrystus  
podwyższony

„A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich  
do siebie” – Jan 12:32.

Różne  były  domysły  i  spekulacje  co 
do znaczenia wspomnianego przez 

Pana  „podwyższenia”.  Spekulowanie 
jest  jedną  z  charakterystycznych  cech 
natury  ludzkiej,  szczególnie wtedy, gdy 
dochodzimy  do  przekonania,  że  nasze 
myśli są dla nas kamieniami obrażenia 
i  dowiadujemy  się,  że  często  powinni-
śmy odrzucić swoje ulubione opinie, do-
chodząc do  zrozumienia pewnych wer-
setów zgodnie z ich kontekstem. W taki 
sposób  uczymy  się  domysłów,  że  nie-
które  fragmenty  Pisma  Świętego  mają 
być rozumiane inaczej, niż wskazuje ich 
prosta  wymowa.  Wielu  badaczy  biblij-
nych znalazło się w labiryncie trudności, 
starając  się  nadać  niektórym  tekstom 
znaczenie rzekomo głębsze, niż nadał im 
je Pan. Prostota prawdy – prostota, jaką 
każde dziecko Boże powinno  zauważyć 
–  zaleca,  aby  Słowo  Boże  przyjmować 
jak dzieci i rozumieć je tak, jak się czy-
ta.  Aby  nadać  wersetowi  tytułowemu 
z Ew. Jana 12:32 rzekomo głębsze zna-
czenie, niektórzy twierdzą, że owo pod-
wyższenie  Syna  Człowieczego  oznacza 
Jego uwielbienie – jakby słowa te miały 
znaczyć: „A ja, gdy będę uwielbiony, po-
ciągnę wszystkich do tego samego stanu 
uwielbienia”.  Takie  rozumienie  byłoby 
przekręcaniem Pisma,  ponieważ  nicze-
go podobnego nie ma w tym tekście.

Jest  tam wyraźnie powiedziane, że 
podwyższenie to odnosi się do podnie-
sienia naszego Pana na krzyżu: „A mó-
wił  to, oznajmiając,  jaką śmiercią miał 
umrzeć”.  Gdybyśmy  znaczenie  dane-
go  tekstu  zawsze  starali  się  zrozumieć 
zgodnie  z  jego  kontekstem,  to  zaosz-
czędzilibyśmy  wiele  trudności  sobie 
i innym. Greckie słowo przetłumaczone 
tutaj na „podwyższenie” użyte jest także 
w innych miejscach; na przykład w Ew. 
Jana 8:28: „Przetoż im rzekł Jezus: Gdy 
wywyższycie  Syna  Człowieczego,  tedy 
poznacie,  żem  ja  jest,  a  sam  od  siebie 
nic nie czynię, ale jako mię nauczył Oj-
ciec mój, tak mówię”. Kto miał dokonać 
tego wywyższenia? Nie Ojciec; również 
Pan Jezus nie miał wywyższyć  samego 
siebie ani też nie miał tego uczynić duch 
święty,  ale  „wy”  –  „gdy  wywyższycie 
Syna Człowieczego”.  Jest więc widocz-
ne, że nie stosuje się to do wywyższenia 

w  chwale.  Takie  samo  słowo  greckie 
użyte jest u Jana 3:14: „A jako Mojżesz 
węża na puszczy wywyższył...”. Czy Moj-
żesz wywyższył węża do chwały? Wcale 
nie. „Jako Mojżesz węża na puszczy wy-
wyższył, tak musi być wywyższony Syn 
Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Jest  naturalnie  prawdą  –  niewy-
kazaną  w  tym  akurat  wersecie,  ale 
udowodnioną w  innych – że nasz Pan 
po  owym podwyższeniu na  krzyżu,  po 
swej  śmierci  za  nasze  grzechy,  został 
bardzo wywyższony i że jest uwielbiony 
teraz  i na  zawsze. Zauważamy  jednak, 
że o fakcie tym nie uczy nasz tekst ani 
też  nie  pozwala  na  takie  jego  tłuma-
czenie. Niektórzy z  tych,  co mówią,  że 
to  „podwyższenie”  stosuje  się  do Pań-
skiego uwielbienia, mają w tym pewien 
cel, mianowicie chcieliby usunąć drew-
niany krzyż. Chcieliby usunąć ważność 
śmierci  Chrystusowej,  którą  tekst  ten, 
właściwie  zrozumiany,  wykazuje.  Na-
stępny werset  uczy wyraźnie,  że Żydzi 
dobrze  zrozumieli,  co  Jezus  miał  na 
myśli,  albowiem  odpowiedzieli:  „My-
śmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa 
na wieki; a jakoż ty mówisz, że musi być 
podwyższony Syn Człowieczy?”. Widzi-
my  więc,  że  Żydzi  to  rozumieli,  rozu-
mieli to także uczniowie, że Pan wyraź-
nie mówił o śmierci, jaką miał umrzeć, 
a nie o swoim wywyższeniu do chwały. 

Na  tym  polega  cała  różnica.  Gdy 
słowa te są rozumiane w sposób, w jaki 
Pan je podał, czynią krzyż Chrystusowy 
centralnym punktem  całego  planu  od-
kupienia, tak jak Bóg chce, aby sprawa 
ta była pojmowana  i  jak Pismo Święte 
w wielu miejscach ją przedstawia – jako 
centrum  całego  planu  Bożego.  Ukrzy-
żowanie,  „podwyższenie”,  czyli  śmierć 
naszego  Pana,  było  koniecznością  sta-
nowiącą  fundament  Boskiego  planu. 
Śmierć  Chrystusa,  „Baranka  Bożego, 
który  gładzi  grzech  świata”,  była  jedy-
nym  sposobem,  przez  który  ludzkość 
mogła zostać doprowadzona do harmo-
nii z Bogiem. Widzimy więc, że pociąg-
nięcie ludzkości zależało od Chrystuso-
wej śmierci, od Jego podwyższenia.

Krzyż  Chrystusowy  nie  tylko  te-
raz  jest  kamieniem  obrażenia,  nielu-

bianym  przez  wielu,  o  który  również 
wielu potyka  się nieświadomie, ale był 
on  także  opoką  odtrącenia  dla  Żydów. 
Nie  mogli  oni  zrozumieć,  czemu  On, 
wielki  Mesjasz,  który  miał  być  potęż-
nym i wiecznym wybawicielem, musiał 
umrzeć. Nie mogli pojąć, jak i dlaczego 
krzyż  miał  być  związany  z  wypełnie-
niem  się  obiecanego  przymierza.  Jed-
nak  drogi  naszego  Ojca  Niebieskiego 
nie są jak drogi ludzkie i zgodnie z Jego 
planem tym, który miał podnieść Izra-
el i cały świat i stać się królem chwały, 
miał być ktoś  taki, kto dowiódłby swej 
godności  przez  posłuszeństwo  aż  do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej, jako od-
kupiciel wszystkich. Widzimy, że krzyż 
Chrystusowy  stanowił  rzeczywiście 
centrum  Boskiego  planu  błogosławie-
nia  wszystkich  rodzajów  ziemi.  „Jeśli 
będę  podwyższony  od  ziemi,  pociągnę 
wszystkich  do  siebie”  (gdybym nie  był 
podwyższony, nigdy nie mógłbym tego 
dokonać). Kiedykolwiek więc ktoś pró-
buje wykazywać, że krzyż Chrystusowy 
nie był konieczny, że zapłatą za grzech 
nie była śmierć i że nie było potrzebne, 
aby Pan nasz wykupił ludzkość od tejże 
śmierci przez złożenie samego siebie na 
okup – to niech odpowiedzią dla niego 
będzie  ten  zapis  i  wiele  innych,  które 
wskazują wyraźnie na okup, na śmierć 
Chrystusową  jako  na  podstawę  wszel-
kich naszych nadziei i uczą, że grzeszni-
cy nie byli i nie mogli być pociągnięci do 
Boga wcześniej, zanim kara nałożona na 
ludzkość  nie  była  zapłacona  przez  na-
szego Odkupiciela. On „kupił nas swo-
ją  własną  drogocenną  krwią”  –  swoją 
śmiercią – ofiarowaniem swojego życia. 
Nie wcześniej  dane  było  ludowi weso-
łe  poselstwo  obiecujące  żywot wieczny 
wszystkim  posłusznym  Odkupicielowi, 
aż wszyscy nie zostali odkupieni na Kal-
warii.  Jest  faktem  niezaprzeczalnym, 
że  żywot  wieczny  dla  udoskonalonych 
synów  Bożych  na  ziemskim  poziomie 
i  nieśmiertelność  (wspaniały,  najwyż-
szy stopień życia, właściwy  tylko natu-
rze  boskiej  i wystawiony  jako  nagroda 
dla  zwycięzców Wieku Ewangelii,  czyli 
dla  Kościoła)  wywiedzione  zostały  „na 
jaśnię” przez Ewangelię  (2 Tym.  1:10). 
Ewangelia zaś nie była głoszona (z wy-
jątkiem  proroczego  i  obrazowego  gło-
szenia  jej  figuralnemu  narodowi  izra-
elskiemu) wcześniej,  aż Pan po  swoim 
zmartwychwstaniu nakazał to uczniom, 
mówiąc: „Idąc tedy, nauczajcie [głoście 
wesołą nowinę – nadzieję wiecznego ży-
wota przez okup złożony za wszystkich] 
wszystkie narody” – Mat. 28:19. 

Zion’s Watch Tower, sierpień 1888, R-1054



widziałem pod ołtarzem dusze pobitych...

S łowo „duch”, wypowiedziane przez 
prześladowanego świętego, zwykle 

kojarzone  bywa  z  nieśmiertelną  czę-
ścią istoty ludzkiej, która w przypadku 
śmierci bogobojnego człowieka wznosi 
się wysoko do światłości. Zakłada się, że 
tuż przed śmiercią męczennik powierza 
swego  ducha  Zbawicielowi  w  nadziei 
na  trwałe szczęście, gdy  tylko zostanie 
wyzwolony z doczesnej powłoki. Jest to 
bez  wątpienia  sympatyczne  marzenie, 
ale nie wolno nam przeoczyć  zawartej 
w nim trudności.

To  powszechne  wyobrażenie  jest 
całkowicie  sprzeczne  ze  świadectwem 
naszego Pana, które przekazał aposto-
łom tuż przed swoim ukrzyżowaniem: 
„Idę przygotować wam miejsce” – Jan 
14:2.  Czy  na  zakończenie  swoich  tru-
dów  i  bólu  zostali  oni wyznaczeni,  by 
tam pójść – jak teraz zapewnia swoich 
uczniów  chrześcijańska  ortodoksja? 
Wydaje  się,  że  tak  nie  jest  (w.  3)  – 
„A  jeśli  pójdę  i  przygotuję wam miej-
sce, przyjdę znowu i wezmę was do sie-
bie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” 
–  słowa,  które  mogą  być  traktowane 
jako objaśnienie wersetów z Ew. Jana 
13:3336.  Gdy  we  wspaniałym  maje-
stacie został uniesiony ze szczytu góry 
[„zwanej Oliwną, która  leży w pobliżu 
Jerozolimy w odległości drogi na jeden 
sabat” – Dzieje Ap. 1:12 – przyp. tłum.] 
do  nieba,  to  towarzyszący  temu  anio-
łowie  powiedzieli  do  obserwatorów 
Jego wniebowzięcia: „Ten Jezus, który 
od was został wzięty w górę do nieba, 
przyjdzie w  taki  sam  sposób”  –  cicho 
i  nierozpoznany  przez  ludzi  –  „tak 
przyjdzie,  jak  go  widzieliście  idącego 
do  nieba”  –  Dzieje  Ap.  1:11.  A  zatem 
w  nauce  Biblii  nie ma  czegoś  takiego 
jak  pójście  do Niego w  chwili  śmierci 
i żaden święty nie będzie uprzywilejo-
wany, by mógł oglądać Jego twarz, za-
nim według obietnicy Pan nie powróci 
na ten świat.

Apostoł Paweł doskonale rozumiał 
Boski plan i postanowienie, dlatego nie 
oczekiwał,  że  otrzyma nagrodę  i  dzie-
dzictwo wcześniej  niż wtedy,  gdy  Pan 
objawi się po raz drugi, tym razem bez 
ofiary  za  grzech  ku  zbawieniu:  „Al-
bowiem  już  niebawem  będę  złożony 

w  ofierze”  –  mówi  –  „czas  rozstania 
mego  z  życiem  nadszedł”  –  „a  że  do-
bry bój bojowałem, biegu dokonałem, 
wiarę  zachowałem,  to  oczekuje  mnie 
teraz  wieniec  sprawiedliwości,  któ-
ry  Pan,  sprawiedliwy  Sędzia,  da  mi”. 
W chwili śmierci? Nie, „w owym dniu” 
– kiedy wróci!  „A nie  tylko mnie,  lecz 
i wszystkim, którzy umiłowali przyjście 
Jego”  –  2  Tym.  4:68.  Czy  Szczepan 
nie  kształcił  się  w  tej  samej  wspania-
łej  i nieomylnej  szkole duchowej? Nie 
wiedział,  że  Wybawiciel,  któremu  za-
ufał,  powiedział:  „Przyjdę  powtórnie 
i wezmę was do siebie”?

Gdy po godzinach agonii na wzgó-
rzu hańby nastała ostatnia chwila, „mąż 
boleści” zawołał donośnym głosem i za-
kończył  słowami:  „Ojcze, w  ręce  twoje 
polecam ducha mego. I powiedziawszy 
to,  skonał”,  czyli  umarł  (Łuk.  23:46), 
a według Mat.  27:50 –  „oddał  ducha” 
(dosłownie: przestał oddychać), tj. wy-
dał  ostatnie  tchnienie,  czyli  przestał 
żyć.  Szczepan,  pierwszy  męczennik 
wśród uczniów, wydaje się naśladować 
swego Mistrza w  scenie  końcowej.  Je-
zus  powiedział:  „Ojcze,  w  ręce  twoje 
polecam ducha mego”. A gdy kamienie 
okrutnie miażdżyły drżące ciało Szcze-
pana,  modlił  się  on  słowami:  „Panie 
Jezu, przyjmij ducha mego”.

Oryginalne  słowo  użyte  przez 
umierającego Pana  i  Jego umierające-
go  sługę  to  pneuma,  tłumaczone  jako 
„duch” i oba fragmenty podano w Gre-

ckim Leksykonie Nowego Testamentu 
Robinsona jako ilustracje tego terminu, 
wskazującego na  „zasadę,  że  życie  jest 
zawarte  w  oddechu”  –  kierując  na-
sze myśli do  starego  zapisu:  „Pan Bóg 
(...)  tchnął w nozdrza  jego dech  życia. 
Wtedy stał się człowiek  istotą żywą” – 
1 Mojż. 2:7.

Gdy  taką  interpretację  uznamy  za 
poprawną,  wówczas  nie  będzie  trud-
ności  z  prawidłowym  zrozumieniem 
żarliwych  słów  wydającego  ostatni 
dech  świadka.  Poprosił  swojego  wy-
soko  postawionego  Pana,  by  przyjął 
z  powrotem  jego  życiodajny  oddech, 
a  tym  samym  uznał  jego  życie,  które 
złożył  jako  ofiarę  na  ołtarzu  chrześci-
jaństwa.  Odbiega  to  bardzo  od  popu-
larnych  poglądów,  ale  jest  w  całkowi-
tej zgodzie z ogólnymi naukami Pisma 
Świętego  i  końcem  tej historii. Czy po 
okrzyku:  „Panie  Jezu,  przyjmij  ducha 
mego” udało mu się przejść w górę do 
niebiańskiej  siedziby?  Czy  jego  skrzy-
dlaty duch odbył lot przed oblicze Od-
kupiciela? Nie,  zaprawdę:  „Padłszy  na 
kolana, zawołał donośnym głosem: Pa-
nie, nie policz im grzechu tego. A gdy to 
powiedział, skonał”. Ukamienowany na 
śmierć, powrócił do prochu. Nie został 
uwolniony  aż  do  chwili,  gdy  „umarli 
w Chrystusie” podczas Jego obecności, 
za  sprawą  Jego mocy  zakwitną  błogo-
sławieństwem nieśmiertelności. 

(Wybrane)
„Zion’s Watch Tower”, czerwiec 1886, R-860b

Modlitwa umierającego Szczepana
„I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy  

na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał” 
– Dzieje Ap. 7:59-60.

Henryk Siemiradzki, Pochodnie Nerona, 1876 Rzym, Galeria Sukiennice


