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

Czy Bóg jest
autorem grzechu?

„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy
ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy
gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!” – Izaj. 5:20.
iektórzy sugerują, że „zło jest jednym z najwspanialszych ze wszystkich stworzeń Bożych”, ponieważ, jak
mówią, „Bóg nad nim zapanuje, a Jego
charakter będzie widoczny bardziej, niż
gdyby go nie było”.
Sugestia ta jest ewidentnie zbudowana na argumentach i wywodach podobnych do tych, jakie zostały przedstawione w broszurze wydanej przez to biuro, a zatytułowanej „Dlaczego zło było
dozwolone”. Jednak oskarżanie Boga
o bycie autorem lub twórcą grzechu – zła
moralnego, jest skrajnym posunięciem,
tyleż nierozsądnym, co bezpodstawnym.
O, jak kruchy, upadły ludzki osąd myli
się, odchylając się w tę czy inną stronę
od każdej prawdy! Jest różnica między
tworzeniem zła a przyzwalaniem na nie;
boska mądrość przewidziała bowiem

N

sposób, by je tak obalić, aby ostatecznie
wypłynęły z niego dobre wyniki – są to
więc dwie całkowicie różne kwestie. Ta
druga jest poglądem wyrażonym w naszej broszurze i jej tytule. To, co jest
rzeczywiście dobre, wytwarza tylko dobro i nie musi być odrzucane. Gdyby zło
było naprawdę dobre, nie wymagałoby
obalenia go przez Boską moc i mądrość,
ponieważ dobre rezultaty w naturalny
sposób by z niego wypłynęły. Ale tak nie
jest. Zło jest złem i działa tylko ku złemu,
postępuje od złego w gorsze, i to nieustannie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Bóg
zainterweniuje i poprzez swoją mądrość
i moc nad nim zapanuje oraz wykorzysta jego siłę do wypracowywania swoich
planów w opozycji do niego.

Dokończenie na str. 77
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Praktykuj
to, co
głosisz
P

ewien poważny brat, chrześcijanin,
zadzwonił niedawno do naszego
biura i po krótkich komentarzach odnośnie nauk prezentowanych w „The
Watch Tower”, z którymi sympatyzował, zauważył, że należy do Kościoła
metodystów, ale ciągle próbuje im wykazać, że sekciarstwo nie jest biblijne,
że Chrystus autoryzował tylko jeden
Kościół i że apostołowie nauczali, iż jest
tylko jeden Pan, jedna wiara i jeden
chrzest, i że dlatego każda sekta i wyznanie wpływa na dzielenie i trzymanie
oddzielnie stadka Chrystusa. Próbował
im dowieść, że wszyscy, którzy przyjęli
ofiarę Jezusa za swoje grzechy i poświęcili się Bogu, powinni spotykać się na
wielbienie i nauczanie jako współwyznawcy JEDNEGO CIAŁA Chrystusa
(których imiona są zapisane w niebie),
uznając za swoją Głowę tylko Jezusa,
a Jego słowo za jedyny autorytet i jedyny standard wiary i praktyki.

Dokończenie na str. 78
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STRAŻ

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

W tym numerze...
... udostępniamy serię artykułów wywołanych pytaniem otrzymanym przez
pewnego
współpracownika
Zion’s
Watch Tower w 1886 r. od osoby uważającej, że pogląd o natychmiastowej
przemianie umierających świętych jest
powrotem do starych błędów chrześcijaństwa. We wczesnych latach działalności Watch Tower jego Wydawca
chętnie zajmował się tematyką teologiczną i filozoficzną prezentowanego
przez siebie systemu poglądów. Prowadził też polemiki, broniąc się przed zarzutami, między innymi o pokrewieństwo z uniwersalizmem. W „Widoku
z wieży” autor ostrzega wierzących, że
nadchodzi trudny czas przełomu wieków, w którym wierni naśladowcy Jezusa nie będą już tak przyjaźnie traktowani, a raczej spotka ich los Eliasza, zabranego na rydwanie w wichrze do nieba, czy Jana Chrzciciela, ściętego przez
Heroda na żądanie jego nieprawowitej
małżonki. W rubryce „Pożyteczne i ciekawe” przedstawiamy chrześcijańskiego założyciela żydowskiej dzielnicy Jerozolimy. Zachęcamy do przeczytania!

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

WEDŁUG NASZEGO ZROZUMIENIA PISMO ŚWIĘTE WYRAŹNIE
UCZY:
... że Kościół jest „Świątynią Boga żywego” – a szczególnie „Jego dziełem” i że proces
jego budowy trwa przez cały Wiek Ewangelii – odkąd Chrystus stał się Zbawicielem
świata i „gruntownym kamieniem węgielnym” tej Świątyni, za której pośrednictwem
po zakończeniu jej budowy wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo i znajdą
przystęp do Niego – 1 Kor. 3:16-17; Efezj. 2:20-22; 1 Mojż. 28:14; Gal. 3:29;
... że w międzyczasie trwa proces obciosywania, kształtowania i polerowania ofiarowanych, wierzących w Chrystusowe pojednanie za grzech. Gdy ostatni z tych „żywych
kamieni”, „wybranych i kosztownych” będzie gotowy, wówczas wielki Mistrz Budowniczy zgromadzi wszystkich razem w „pierwszym zmartwychwstaniu”, a Świątynia
zostanie napełniona chwałą i przez okres Tysiąclecia będzie miejscem spotkania
Boga z ludźmi – Obj. 15:5-8;
... że gruntem nadziei tak dla Kościoła, jak i świata jest to, że „Jezus Chrystus z łaski Bożej
za wszystkich śmierci skosztował”, będąc „okupem za wszystkich”, który też będzie
„we właściwym czasie” „prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka
przychodzącego na świat” – Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5-6;
... że nadzieją Kościoła jest obietnica, iż ujrzy Pana swego „tak jak On jest”, będąc
„uczestnikiem boskiej natury”, współdziedzicem Jego chwały – 1 Jana 3:2; Jan
17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4;
... że obecnym zadaniem Kościoła jest doskonalenie się w świętości ku przyszłej służbie,
rozwijanie się we wszystkich łaskach, aby być świadkami Bożymi wobec świata i
przygotowanie się do sprawowania usługi królów i kapłanów w przyszłym wieku –
Efezj. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6; Obj. 20:6;
... że nadzieja dla świata spoczywa w błogosławieństwach znajomości i sposobności,
które mają zostać udzielone wszystkim za pośrednictwem Tysiącletniego Królestwa – restytucji (naprawienia) tego wszystkiego, co zostało utracone w Adamie,
przez Zbawiciela i Jego uwielbiony Kościół dla wszystkich posłusznych, chętnie
słuchających „Jego głosu” – Dzieje Ap. 3:19-23; Izaj. 35.
Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1895, R-1750

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa
Kwartalnik poświęcony
naukom biblijnym
dla chwały Boga i duchowego
dobra Jego ludu.
Wydawnictwo „STRAŻ”,
Skr. poczt. 13,
78-210 Białogard 2
e-mail: redakcja@straz.at,
internet: straz.at

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

Strażniku, co się stało w nocy? Strażnik odpowiedział: Nadchodzi poranek, a także noc
– Izaj. 21:11‑12.
naszym ostatnim „Widoku z wieży” [R-957, Straż 1������������
/�����������
2019] przeanalizowaliśmy zalety teraźniejszości
– w porównaniu do przeszłości – dla
dziecka Bożego, zarówno w odniesieniu do jego osobistego rozwoju, jak
i z punktu widzenia głoszenia radosnej
nowiny innym. Teraz zaś spojrzymy
dalej, w przyszłość. Patrząc w tę stronę,
widzimy blask Tysiąclecia, którego promienie świtu już są widoczne, gdy spoglądamy ze „Strażniczej Wieży” [The
Watch Tower] we właściwym kierunku.
Wiemy, że tam „słońce sprawiedliwości”, z uzdrowieniem na swoich promieniach, ostatecznie rozproszy wszelką ciemność – każdy błąd i zło. Jednak
czego możemy się spodziewać między
obecną względnie sprzyjającą godziną,
choć nie jest ona bez trudności, a nadchodzącym czasem niczym nieograniczonej prawości? Czy czas nadal będzie tak sprzyjający dla rozważań Biblii
i tak pomocny jak teraźniejszość? Czy
będzie lepszy, czy gorszy? Czy będzie
bardziej korzystny z punktu widzenia
pracy w winnicy, czy mniej? Warto się
nad tym zastanowić.
Nie chcemy nakreślać mrocznego obrazu. Wolimy raczej rozważać
i wskazywać na chwałę, jaka nadejdzie,
na radości zbliżającego się wspaniałego
Dnia Tysiąclecia, niż na udręki i zniechęcenia najbliższej przyszłości, która
poprzedzi pełny wschód „słońca”.
Konieczne jest jednak, aby jako
część „pokarmu o właściwej porze”
[Mat. 24:45] święci otrzymali przynajmniej częściową przestrogę odnośnie
zbliżających się wydarzeń, by po ich nadejściu nie byli zaniepokojeni ani zniechęceni, ale będąc uzbrojeni, umieli je
właściwie przyjąć. Powinno im to także
pomóc w pełni docenić błogosławieństwa teraźniejszości, aby jak najpilniej,
„dopóki nazywa się ‘Dzisiaj’” „wykonywać dzieła. (...) Nadchodzi noc [czas
znacznie ciemniejszy od teraźniejszości,
która nazywa się ‘dniem’], gdy nikt nie
będzie MÓGŁ DZIAŁAĆ” [Hebr. 3:13;
Jan 9:4]. Chociaż strażnik oświadcza
pytającemu, że nadchodzi poranek Tysiąclecia, powinien on także uprzedzić
go o nadchodzącej w międzyczasie nocy,
ciemniejszej niż teraźniejszość.
Apostoł zapewnia, że „przyjdzie
bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie
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zniosą” (2 Tym. 4:3). Mówi on ogólnie o chrześcijanach, o tych, którzy
przyznają się do tej nazwy, ale których
kościoły w naszych czasach obejmują
„wszelkie rodzaje”, jak to wyraził wybitny biskup metodystyczny, nazywając je „nakrapianym chrześcijaństwem
w paski”. Chociaż jest to obecnie prawdą w takim samym znaczeniu, jak było
prawdą od stuleci, to czyż nie będzie
mieć jeszcze mocniejszego i wyraźniejszego wypełnienia w przyszłości?
To prawda, że współczesny nominalny
Kościół nie cierpi kaznodziejów, którzy ignorując obowiązujące wyznania
wiary, „głoszą Słowo” „całej rady Bożej” i Bożego zamierzenia [Dzieje Ap.
20:27]. Ludzie mający „świerzbiące
uszy” kochają ludzkie spekulacje na temat ewolucji i tak zwanej filozofii, a nie
Słowo Boże, które wydaje im się przestarzałe i nieciekawe. Nie korzystają
oni bowiem z orzeźwiającego „pokarmu
we właściwym czasie”, pochodzącego
ze Słowa, z wyjątkiem tych, którzy posiadają jego ducha i postępują w posłuszeństwie ku jego światłu. A jednak, ponieważ nie mogą mu przeszkodzić, gotowi są ścierpieć zdrową naukę w pewnym stopniu – daleko ponad to, co
byłby gotów tolerować Rzym w czasach
swojej świetności. Ludzie byli paleni
na stosach, więzieni i prześladowani za
wyrażanie prawdy ze znacznie mniejszą
siłą i bezpośredniością, niż to ma miejsce obecnie w „The Watch Tower”.
Tuż przed słowami, które rozważamy (2 Tym. 4:3), apostoł odnosi się bezpośrednio do niebezpiecznych czasów
w ostatnich dniach tego wieku (2 Tym.
3:1‑13), wskazując na charakterystyczne
dla nich cechy, jak chełpliwość, umiłowanie przyjemności i pogardzanie dobrem, na formalizm, pożądliwość, dumę
i niewdzięczność. Dalej oświadcza, że źli
ludzie (w kościele) i zwodniczy przywódcy, odwodzący od prawdy, staną się coraz gorsi, oszukując innych i będąc sami
oszukani swoimi wymysłami. A ponieważ apostoł myślał i pisał specjalnie
o dniach ostatecznych, a nie o czasach
średniowiecza, z pewnością uzasadnione jest nasze pytanie, czy taki czas nie
może być tuż przed nami, czy nie nadejdą w najbliższej przyszłości „ostateczne
dni”, w których zdrowa nauka całkowicie przestanie już być tolerowana.

Chociaż obecnie jest już w dużej
mierze prawdą to, że nikomu nie wolno
„kupować ani sprzedawać” („handlować” prawdą) we wspólnych miejscach
kultu czy w synagogach, z wyjątkiem
tych, którzy przyjęli znak bestii, czyli
liczbę jej imienia (Obj. 13:17), to jednak
udaje nam się prowadzić znaczny „handel” na zewnątrz – wśród ludzi. Ale
pytanie brzmi, czy to stwierdzenie Objawiciela nie może oznaczać więcej niż
nasze obecne doświadczenia i czy zgodnie z oświadczeniem apostoła Pawła
nie nadejdzie czas w „dniach ostatecznych”, kiedy zdrowa doktryna w ogóle
nie będzie tolerowana?
We wcześniejszych wydaniach
„The Watch Tower” wykazaliśmy, że
prawdziwy Kościół, będąc w ciele, jest
pozaobrazowym Eliaszem, który zapowiada i przygotowuje drogę prawdziwego Kościoła duchowego – Chrystusa
w chwale. Pokazaliśmy, że posługa proroka Eliasza była obrazowa i ukazywała
służbę Kościoła i że jego udręki z rąk
Izebeli i jej kapłanów oraz Achaba były
przepowiednią prześladowań prawdziwych świętych przez pozaobrazową
Izebelę, czyli fałszywy Kościół rzymski,
oraz jej kapłanów i męża – imperium
rzymskie itp. Wskazaliśmy również, że
Jan Chrzciciel był innym symbolicznym wyobrażeniem Kościoła w ciele
w obecnym Wieku Ewangelii, ponieważ wypełniał dzieło pozaobrazowego
Eliasza względem narodu żydowskiego,
gdy królestwo zostało im ofiarowane
formalnie i w przenośni przy pierwszym przyjściu Jezusa. Jana nazwano
Eliaszem, ponieważ był on, podobnie
jak Eliasz, kolejnym obrazem prawdziwego Eliasza pozaobrazowego – prawdziwego Kościoła w ciele (Mat. 11:14).
Zatem cokolwiek znajdziemy w życiu
i doświadczeniach Eliasza lub Jana, co
wydaje się dobrze pasować do doświadczeń Kościoła i świadectwa na temat
jego przyszłego ziemskiego losu, mamy
prawo uznawać za obrazowe.
Nie będziemy tutaj długo rozwodzić
się nad Eliaszem i wymownym podobieństwem między jego doświadczeniami a tym, co nakreślone jest w Objawieniu, gdzie nawet z imienia wymieniona
jest Izebela jako prześladowczyni Kościoła, ani nad dokładną równoległością czasową i wypełnieniem się tego
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wszystkiego w historii prawdziwego
(nie nominalnego) Kościoła. W tym
celu odsyłamy Czytelnika do naszego
czasopisma „The Watch Tower” (zob.
listopad 1883 [R-556]). Zwracamy tutaj
uwagę jedynie na końcowe wydarzenia
z życia Eliasza i Jana, ilustrujące to, czego możemy się spodziewać jako końcowych wydarzeń w historii „malutkiego
stadka” w stanie ziemskim, czyli prawdziwego pozaobrazowego Eliasza, który
miał nadejść i którego niepowodzenie
w misji nawrócenia serc świata przed
wielkim Tysiącleciem Pańskim, powoduje konieczność uderzenia ziemi przekleństwem (Mal. 3:23‑24) – w czasie
ucisku, jakiego nie było, odkąd istniały
narody, potrzebnego do przygotowania
świata na panowanie Księcia Pokoju.
Eliasz został zabrany z ziemi w ognistym rydwanie, wyobrażającym duchową chwałę i wywyższenie, czekające
na końcu ziemskiego biegu tych z Kościoła, którzy żyją i wytrwają do końca.
Powinniśmy też jednak pamiętać, że
Eliasz został zabrany w wichrze lub
wśród porywów burzy. Burza jest zaś
symbolem ucisku, podczas gdy ognisty
rydwan wyobraża zwycięstwo i chwałę
w tym ucisku.
Ostatnie
doświadczenia
Jana
Chrzciciela wyraźniej ukazują zagadnienie ucisku. Chociaż lud go nie usłuchał (Mat. 17:12), przez krótki czas
uznawał go za szczerego człowieka, sługę i proroka Bożego (Jan 5:35). Kiedy
jednak ogłosił, że Jezus jest Mesjaszem,
jego dzieło wkrótce zaczęło słabnąć,
tak jak to sam wyznał, mówiąc o Jezusie: „On musi wzrastać, a ja stawać się
mniejszym” [Jan 3:30]. Tak też musi
być na końcu tego wieku – dzieło klasy
Jana lub Eliasza kończy się obwieszczeniem, że Królestwo Niebieskie jest
już blisko, a Król jest obecny. To się
teraz dzieje. I nie trzeba dodawać, że
świadectwo wydawane jest prawie tymi
samymi słowami, których użył Jan,
oświadczając: „Pośród was stoi [obecny] ten, którego wy nie znacie”; „Ma
swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje
klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę
do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym” [w czasie ucisku] – Jan
1:26; Mat. 3:12.
W miarę jak Jan stawał się mniejszy – jego praca została wykonana, gdy
tylko przekazał swoje przesłanie – tak
Kościoła w ciele musi ubywać, w miarę
jak będzie przekazywane jego ostatnie
przesłanie, dopóki ostatni członek nie
złoży poświęconego życia i nie przejdzie za zasłonę „chwały”, by odtąd być
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członkiem chwalebnego panującego
Chrystusa. Jak Jan powiedział, że Jezus
musi wzrastać, tak i teraz, gdy prawdziwe Królestwo ma zostać wkrótce ustanowione, możemy śmiało powiedzieć,
że Król jest obecny i że Jego Królestwo
musi wzrastać, aż napełni ziemię. Zaś
zapowiedź Jana dotycząca „żniwa”
– zbierania pszenicy i palenia plew,
znajduje swoją równoległość również
w obecnym czasie.
Wolność Jana została ograniczona wkrótce po wygłoszeniu orędzia
obwieszczającego obecność Tego, który miał przyjść oraz Jego dzieła przed
Nim. Następnie Jan został wtrącony
do więzienia, ponieważ upomniał króla
w sprawie jego niestosownego związku z kobietą (Mat. 14:4). Wierne dzieci Boże często podkreślały, że związek
między Kościołem a władzą cywilną jest
niezgodny z zasadami i został w Piśmie
Świętym nazwany nierządem (Obj.
17:5). Chociaż obecnie władze w znacznej mierze oddzieliły się od kościołów, związek ten wciąż występuje i ma
skłonność do pogłębiania się. Ponieważ
zaś Pismo Święte wydaje się wskazywać, że w czasie zbliżającego się ucisku
kościoły, rzekomo dziewice Chrystusa, staną po stronie królów ziemi i się
z nimi zjednoczą, prawdziwy Kościół,
podobnie jak jego pierwowzór, Jan
Chrzciciel, stanie się niepopularny i zostanie pozbawiony wolności z powodu
wierności w przeciwstawianiu się i potępianiu tego występku.
W przypadku Jana i Eliasza prześladowczynią była kobieta, król zaś
działał tylko jako jej przedstawiciel
i narzędzie. Z prawdziwym Kościołem
było w przeszłości tak jak z tymi symbolicznymi postaciami i bez wątpienia tak
też będzie w przyszłości – nominalny
Kościół obrazowany jest przez kobietę,
a rząd przez króla. Proroctwo nie tylko
wskazuje na ściślejszy związek między
nimi niż obecnie, a zdrowy rozsądek
to potwierdza. Każdy bowiem widzi, że
główną dźwignią, za pomocą której klasy arystokratyczne rządzą masami, jest
przesąd, jakoby to Bóg wyznaczył tych
„wielkich ludzi”, często równie słabych,
co okrutnych, aby nad nimi panowali.
Bunt przeciwko tyranii i niesprawiedliwości oraz domaganie się sprawiedliwości, wolności i równych praw oznacza według nich sprzeciw wobec woli
Boga. Kościół Rzymu położył pod to
podwaliny, kiedy miał władzę nad narodami. Ustanawiał on i obalał królów
oraz cesarzy, twierdząc, że czyni to jako
przedstawiciel Boga, i nauczając, że gdy

tacy byli powoływani, królowali z Bożego upoważnienia.
Protestanci poszli jego śladem
i milcząco przychylili się do tych roszczeń. Dlatego dziś protestanci i katolicy
mają praktyczne zobowiązania względem monarchii europejskich i będą
zmuszeni odmówić narodom prawa do
naprawy ich krzywd lub do autonomii
władzy, chyba że przez zmianę konstytucji, co jest niemożliwe, z wyjątkiem
krajów takich jak Wielka Brytania, której obecna liberalna konstytucja, zgodnie z którą większość ludzi jest w stanie
bez przemocy uzyskać rekompensatę za
swoje krzywdy, została uchwalona dzięki buntowi przeciwko autokratycznej
władzy ich królów (zob. „Magna Charta” w angielskiej historii).
Nie tylko to, ale nadchodząca walka między arystokracją a masami każdego cywilizowanego kraju będzie tak
osobliwa, tak odmienna od jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia, że
umiarkowani, konserwatywni, religijnie i pokojowo nastawieni ludzie, obawiając się całkowitego upadku społeczeństwa w chaosie i anarchii, naturalnie skłonią się ku monarchii, uciskowi
i niewoli, woląc je od wszystkiego innego, co na pewno byłoby gorsze. Dlatego
wszyscy oni staną po stronie Kościoła
i imperium, bogactwa i arystokracji,
w ogólnym wysiłku, by stłumić i zapobiec temu nieuchronnemu konfliktowi
– „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmogącego” [Obj. 16:14].
Na koniec jedynymi niemal wyjątkami od tego trendu wśród miłośników
pokoju i prawdziwej religii będą tacy
jak my, którym Król królów był łaskawy
przez swoje Słowo objawić swoje plany
(Jan 16:13) i którzy mają pełne zaufanie do Jego mądrości i miłości, a także do Jego mocy i że wszystko będzie
się działało zgodnie z Jego proroczymi
obietnicami. Tylko tacy spośród konserwatywnych, kochających porządek
ludzi – rozumiejąc rolę, jaką w Bożym
planie musi odegrać nadchodząca rewolucja społeczna, usuwająca wadliwe
systemy, których czasy się skończyły,
i poprzez wielki proces niwelacji przygotowująca świat na tysiącletnie rządy
prawości – będą w stanie zrozumieć sytuację i odpowiednio się zachować. Ale
będą oni źle zrozumiani, a ich wysiłki,
zmierzające do wskazania prawdziwego stanu spraw oraz prawdziwego i jedynego remedium, prawdopodobnie
zostaną zakłócone przez pewnych ludzi.

Dokończenie na str. 96

...i zwiastun obecności Chrystusa

Czy Bóg jest autorem zła
Dokończenie ze str. 73
Oskarżenie, że Bóg uczynił zło
lub że w jakikolwiek sposób sprawił
lub spowodował dobro w następstwie
zła, oznacza oskarżenie Świętego o to,
czego wstydzi się każdy uczciwy człowiek. Właśnie to nazywa Paweł „szkalowaniem” (Rzym. 3:8). Jeśli Bóg jest
autorem lub twórcą grzechu (zła),
to w rzeczywistości byłby przywódcą
grzeszników.
Zastosowanie w tym temacie reguły ustanowionej przez naszego Pana
Jezusa dowiedzie jednej z dwóch rzeczy
– albo Bóg, powodując lub wytwarzając
zło, był bezbożny, nieczysty i grzeszny ponad wszystkie swoje stworzenia,
albo jest czysty i święty i jako taki nie
mógł być autorem ani twórcą żadnej innej jakości. Jezus oświadczył, że „każde
dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale
złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może
dobre drzewo wydawać złych owoców
ani złe drzewo wydawać dobrych owoców”. Każde drzewo poznaje się po jego
owocach. „Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobre
rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy”
(Mat. 7:16‑18; Łuk. 6:43‑45; porównaj
także Jak. 3:11).
Co powiemy na ten logiczny argument? Czy Bóg jest autorem zamieszania? Czy Bóg jest nieczystym źródłem,
z jakiego wydostał się grzech, który tak
zrujnował naszą rasę? Nie, i jeszcze raz
nie; fałszywa i słaba jest teoria, która potrzebuje tak nielogicznego i niekonsekwentnego argumentu na swoją
obronę. Sprzeciwia się to nie tylko charakterowi Boga, ale także Jego Słowu,
które głosi, że „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania” (1 Kor. 14:33 BT),
podczas gdy grzech jest największym
zamieszaniem, jakie kiedykolwiek
znano. Ale widzimy, być może, powód
leżący u podstaw tej teorii, że Bóg był
zwodzicielem, kusicielem naszej rasy
i autorem grzechu, a mianowicie: Piszący, akceptując logiczne wnioski naszej argumentacji odnośnie kwestii,
dlaczego zło było dozwolone, oparte na
biblijnej doktrynie restytucji będącej
wynikiem OKUPU, korzysta z wniosków tam wyprowadzonych i stara
się je zharmonizować z teorią, która
utrzymuje, że Jezus nie był naszym
OKUPEM (odpowiadającą ceną). Ów
piszący usiłuje wykazać, że restytucja

nie będzie wynikiem OKUPU, lecz tego,
że Bóg w sprawiedliwości winien jest
rodzajowi ludzkiemu zadośćuczynienie
od kary za grzech; On był prawdziwym
grzesznikiem, a nie człowiek, który był
jedynie Jego narzędziem i robił tylko
to, czego nie dało się uniknąć; wszechmogący Bóg jest autorem grzechu i wymusza jego wykonanie.
Aby poprzeć tę teorię braku okupu, piszący musiał znaleźć jakiś powód
istnienia zła na świecie, który zdjąłby
z człowieka odpowiedzialność i sprawiedliwą karę, i w ten sposób zmusza
on sam siebie do tego absurdalnego i „szkalującego” stanowiska, które
czyni Boga gorzkim źródłem grzechu,
istotą usprawiedliwiającą, i twierdzi, że
Bóg, stwórca lub autor grzechu, usunie
i zetrze tę cechę swego stworzenia, gdy
spełni ona swoje zadanie.
Jakby jeszcze nie dość było „oszczerstw” pod adresem charakteru Boga
w powyższym wywodzie, ów piszący
oczekuje czegoś bardzo odległego od
Bożej sprawiedliwości, domagającej się
okupu za wszystkich – by sprawiedliwość była raczej po stronie człowieka,
a Boże ŻĄDANIA restytucji wszystkich
ludzi – prawem.

Sprawiedliwość Boża
jest fundamentem Jego
tronu, a także podstawą
wszystkich ludzkich
nadziei; i słusznie,
gdyż zarówno Bóg, jak
i człowiek, powinni
być SPRAWIEDLIWI ponad
wszystko.

Autor ten najwyraźniej nie dostrzega niekonsekwencji swojej argumentacji, która prowadzi do rzeczy następującej: Jeśli Bóg jest zobowiązany
sprawiedliwością, by odrodzić ludzi,
to wynika z tego, że Bóg teraz i przez
sześć tysięcy lat niesprawiedliwie karze
człowieka. Jeśli sprawiedliwość wymaga uwolnienia grzesznika, sprawiedliwość musiała tego wymagać od zawsze;
i zgodnie z tą teorią musi być tak, że
sumienie Boże opierało się dotychczas
żądaniom własnej sprawiedliwości na
rzecz człowieka. Dlatego chociaż Bóg
(zgodnie z teorią piszącego) karze człowieka za grzech, który sam stworzył i za

77

który był odpowiedzialny, ów autor ma
NADZIEJĘ, że Bóg będzie pokutował
i uczyni człowieka SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, i wkrótce go odrodzi. Gdyby taki
był nasz pogląd odnośnie Boga, powinniśmy porzucić nadzieję na uzyskanie
kiedykolwiek sprawiedliwości od Boga,
tak pozbawionego sprawiedliwości, bo
na to wskazywałoby takie postępowanie. W ten sposób dodawane jest bluźnierstwo do szkalowania Tego, który
nie może tolerować grzechu w żadnym
stopniu i który jest uosobieniem czystości (Mat. 5:48; 2 Sam. 22:31).
A jakie są podstawy dla całego tego
szkalowania Wszechmogącego? Zaiste żadne; jednak dwa wersety Pisma
Świętego zostały tak wypaczone, że wydają się stanowić poparcie dla sugerowanego poglądu (Izaj. 45:7 i Amos 3:6).
Żaden z nich nie odnosi się jednak do
grzechu, ale do zła w sensie nieszczęść
i kłopotów. Bóg uznał człowieka za winnego i ogłosił, że sprawiedliwą karą
będzie śmierć; zaś przy wykonywaniu
tego sprawiedliwego wyroku różne
środki i okoliczności mogą działać przeciwko człowiekowi. W ten sposób mówi
się, że Bóg „stwarza zło” lub tłumacząc
bardziej właściwie – przygotowuje lub
aranżuje, bądź też uznaje i dopuszcza
nieszczęścia itp. jako środki wykonywania kary wymierzonej przeciwko
człowiekowi.
Nie jest też sprawiedliwe lub słuszne twierdzić w tej sprawie, że Bóg zmusił człowieka do grzechu – ani przez
uczynienie go niedoskonałym, żeby nie
mógł się oprzeć, ani też poprzez zaprojektowanie i zaaranżowanie pokusy,
której stworzony przez Niego Adam nie
mógłby się oprzeć. Takie zaaranżowanie tej sprawy byłoby uczynieniem próby w Edenie farsą i kpiną, a tym samym
świadczyłoby o braku miłości ze strony
Boga i rażącym pogwałceniu sprawiedliwości w wymierzaniu kary, która od
sześćdziesięciu stuleci zmiata człowieka z powierzchni ziemi.
Sprawiedliwość Boga jest fundamentem Jego tronu, a także podstawą
wszystkich ludzkich nadziei; i słusznie, gdyż zarówno Bóg, jak i człowiek
powinni być SPRAWIEDLIWI ponad
wszystko. I czyż nie mamy zapewnienia, że „Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi”
(Jak. 1:13)?
Niestety, jakże dalece teoria ta musiała zaciemnić moralną wrażliwość
i rozsądek tego, którego krytykujemy!
Teoria, która uznaje taki kierunek za
niezbędny dla uzyskania poparcia, jest
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niebezpieczna, gdyż nie zatrzyma się
na żadnej przeszkodzie, by się ugruntować. I w istocie nie zatrzymała się,
ponieważ w powtarzających się oświadczeniach dotyczących okupu wyraźnie
pomija konkretne wersety, nawet bez
próby ich analizy lub objaśnienia.
Zło nigdy nie było dobre i nigdy
nie będzie. „Biada tym, którzy nazywają dobro złem, a zło dobrem.” Zło
– grzech, jest straszną dolegliwością
i równie niewłaściwe jest nazywanie
go błogosławieństwem, jak nazywanie
cholery lub ospy prawdziwym błogosławieństwem, nawet jeśli z pomocą
wprawnego lekarza choroby te potrafią
być całkowicie wyleczone i nie pozostawiają złych skutków, i chociaż pacjent, przywrócony do zdrowia, dzięki
swemu straszliwemu doświadczeniu
mógłby na zawsze uniknąć ponownego
zakażenia. Absurdem byłoby twierdzić,
że ze względu na korzyści wynikające
z doświadczenia z ospą choroba ta jest

dobra. Tak więc w przypadku zła moralnego, grzechu, jest to nie mniej okropna rzecz niż na początku, mimo że
Boska mądrość i wiedza to przewidziały
i przygotowały jej całkowite uleczenie
i wykorzenienie.
Wszystko, co Bóg uczynił, zostało
dobrze zrobione, było dobre. Szatan
musiał zostać stworzony dobrym. Bóg
nie mógł stworzyć grzesznej istoty.
Grzech jest umyślnym czynem grzesznika sprowadzonego na manowce
swojej własnej ambicji, dumy itp., jak
w przypadku Szatana. Bóg nie stwarza
grzeszników ani nie kusi swoich stworzeń do grzechu.
Ci, którzy chcieliby odświeżyć swoje myśli na temat tego, dlaczego zło było
dozwolone, oraz środków, jakie Bóg zapewnił dla jego legalnej i faktycznej eliminacji, mogą zajrzeć do udostępnianej
przez nas publikacji „Pokarm dla myślących chrześcijan”.
Zion’s Watch Tower, kwiecień 1886, R-870

Praktykuj to, co głosisz
Dokończenie ze str. 73
Usłyszeliśmy bardzo poprawne poglądy brata na ten temat i cieszyliśmy
się, że zrozumiał to tak wyraźnie, ale
chętnie zwróciliśmy jego uwagę na jeden z powodów, dla których wszelkie
wysiłki do tej pory były nieskuteczne.
Nie praktykował tego, co głosił; jego
zachowanie przeczyło jego słowom,
a wyniki uzasadniały powiedzenie:
„Czyny mówią głośniej niż słowa”. Chociaż widział wyraźnie, że te podziały
(1 Kor. 11:19) są złe, brat, podobnie jak
wielu innych, był mocno przekonany,
że muszą istnieć jakieś ludzkie więzy,
oprócz Słowa Bożego i ducha miłości,
aby związać członków Chrystusa jako
jedność, i że w jakiś sposób stos cegieł
i zaprawa są niezbędne dla „kościoła”;
tak że choć potępiał niewolę, poddał się
jej. Dlatego dla tych, z którymi się związał, jego postawa musiała wyglądać jedynie na zrzędzenie. Takie stanowisko
przypomina człowieka, który próbuje
zrzucić buty, stojąc w nich.
Co powinien był zrobić? Co wszyscy powinni zrobić? Powinni zacząć
zarówno praktykować, jak i głosić nauki Pisma Świętego na ten temat. Zatem, jak pewne jest, że sekciarstwo jest
szkodliwe dla KOŚCIOŁA, tak pewne
jest, że opiera się ono na fałszywych

teoriach i na odwrót – podtrzymuje
i utrwala fałszywe doktryny; tak samo
pewne jest, że ci, którzy wiedząc o tym,
udzielają swego wpływu lub pieniędzy
na jego poparcie, uczestniczą w jego
grzechach. Tacy słuchają i powinni od
razu usłuchać głosu Pasterza: „Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli
uczestnikami jej grzechów i aby was nie
dotknęły jej plagi” [Obj. 18:4].
Jak tylko ten brat zobaczył błąd,
powinien przedstawić sprawę całej społeczności i uprzejmie, aczkolwiek wyraźnie wykazać im błąd, w którym wszyscy się znajdowali, i powinien publicznie wycofać się z sekty oraz poprosić,
by jego imię zostało „wymazane” z ich
ksiąg; jednocześnie wyjaśniając im, że
nie wycofuje się z Kościoła, który jest
CIAŁEM Chrystusa, ale jedynie z CIAŁA metodystów; że zerwał połączenie
z głową i władzą ciała metodystycznego,
ponieważ w pełni rozpoznał zwierzchnictwo Chrystusa i jedność Jego ciała, aby
mógł być bardziej bezpośrednio kontrolowany przez prawdziwą Głowę. Powinien im również wyjaśnić, że nadal ich
kocha i że jak dotąd, nie wycofując się
z prawdziwego Kościoła w duchu, jego
pełniejsze relacje z nim doprowadziły
go do przekonania, że jako metodysta
oddzielał się od innych; że teraz, wychodząc z cytadeli metodystycznej na sze-

rokie pole prawdy i wolności w Chrystusie, bez niewoli i przeszkód ludzkich, zajął pozycję, do której wszyscy poświęceni mogliby dochodzić z różnych fortów
sekciarskich i w ten sposób być jednym
harmonijnym ciałem, aby radować się
i korzystać z wolności, w której Chrystus uczynił wolnymi wszystkich swoich
naśladowców.
Pamiętajmy, że narzekanie i wypowiadanie się przeciwko sekciarstwu,
przy jednoczesnym trzymaniu się go
i omijaniu prawdziwej kwestii, nie jest
honorowym, skierowanym do przodu
postępowaniem w oczach naszych bliźnich; a co ważniejsze, takie zachowanie
nie jest uznawane przez Boga.
Wiemy dobrze, że wielu pragnie
ożywić i przemodelować istniejące sekty. Być może zapominają oni o tym, jak
nierozsądne jest takie przedstawianie
swych opinii, jako że doraźna korzyść
przeciwna jest mądrości Bożej w tym
względzie. W stosunku do ich prototypu – nominalnego Kościoła żydowskiego – Jezus powiedział, że bezużyteczne
jest łatanie starej, zniszczonej odzieży,
rozpadającej się na kawałki, nowym
materiałem, czyli mówiąc pozaobrazowo: wkrótce zostanie wprowadzony
zupełnie nowy porządek rzeczy i w żadnej mierze łatanie obecnych sekt nominalnego Kościoła doktrynami nowej
dyspensacji nie odpowiada Bożemu
zamiarowi.
Kościół, który ma się teraz zorganizować, który podczas nowej dyspensacji ma błogosławić świat, jest
uwielbionym Kościołem zwycięzców,
a żadna ilość poprawek nie usposobiłaby zwykłych nominalnych wyznawców lub organizacji ludzkich do pracy
nowej dyspensacji. Praca żniwa polega
teraz na wybraniu i powołaniu z mas
nominalnych chrześcijan prawdziwych
owiec, które są gotowe usłyszeć głos
Pasterza, tak jak podczas żydowskiego
„żniwa” Pan i apostołowie gromadzili
prawdziwych Izraelitów nie w systemie
nominalnym, ale poza nim.
Tymczasowa łata, nawet jeśli pozwoliłaby na załatanie ich systemów,
byłaby dla nich tylko gorsza. Będą
trwać dłużej bez prawdy niż z nią. Prawda rozdzieli ich, podzieli i całkowicie
zniszczy. Nadeszła godzina separacji.
Babilon upada i żadna moc nie uchroni go przed całkowitym zniszczeniem.
Niech prawdziwe owce usłuchają głosu: „Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście
nie byli uczestnikami jej grzechów i aby
was nie dotknęły jej plagi”.
Zion’s Tower, kwiecień 1886, R-849
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Błogosławieni odtąd umarli
„Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich
prac, a ich uczynki idą za nimi” – Obj. 14:13
Szanowny Panie i Bracie!
(...) Korzystając z okazji, przesyłam Ci załączony fragment artykułu pani Russell z ostatniego „Zion’s Watch Tower”, zatytułowanego „Nie wszyscy zaśniemy”.
Znam już poglądy „The Watch Tower” na temat obecności Pana, ale wydaje się, że
teraz zaakceptowany został „ortodoksyjny” pogląd na pójście do nieba po śmierci –
przynajmniej ten artykuł wydaje się tego nauczać.
Czy można podać choćby jeden przykład ciała kogoś, kto teraz umiera w Panu
i znika po śmierci? Po zmartwychwstaniu naszego Pana nie znaleziono Jego ciała
w grobie. Czy nie powinniśmy zatem oczekiwać tego samego w dzień zmartwychwstania? Także zgodnie z tym poglądem żywi święci są pozostawieni, zamiast być
porwani razem.
Fragment, który mam na myśli, brzmi następująco: „Ci [święci], którzy umierają w dniu obecności Pana, nie zasypiają, ale w chwili, gdy ludzkie ciało pogrąża
się w śmierci, otrzymują nowe duchowe ciało i zgodnie ze słowami Pawła nie ma
między tymi zdarzeniami ani chwili nieświadomości. Ponieważ ciało duchowe jest
niewidzialne dla ludzkości, nikt nie może dowiedzieć się o takiej przemianie inaczej, jak tylko dzięki wierze w obietnicę Boga. Dzieło nowego Królestwa jest w toku,
a członkowie ciała Chrystusa czy to w ciele, czy w duchu (zmartwychwstałym) są
aktywnie zaangażowani jako współpracownicy wraz z naszym Panem i Głową. Cóż
za błogosławiony przywilej uświadomienia sobie, że tak jest.”
Twój w Chrystusie, G. H. H.

rat błędnie przypuszcza, że jest
to nowe podejście. Jeśli sprawdzi
niektóre wcześniejsze numery „Zion’s
Watch Tower”, przekona się, że tak
uczyliśmy od wielu lat – od 1878 r., od
kiedy to, jak wierzymy, stało się prawdą to, co wyrażone zostało w Obj. 14:13:
„Błogosławieni są umarli, którzy odtąd
umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby
odpoczęli od swoich prac [trudu i zmęczenia], a ich uczynki idą za nimi” –
bez żadnej przerwy i przeszkody. Zob.
w szczególności artykuły: „Kto może
tego słuchać?” [R-293b] w „Zion’s Watch Tower” z października 1881 r. oraz
„Wyście bogami” [R-301b] w grudniu
1881 r. i „Błogosławione umieranie” [R303] w tym samym numerze.
Fakt, że tak zwana „ortodoksja”
uczy czegoś podobnie jak Pismo Święte, nie powinien być uważany za argument przeciwko przytoczonemu poglądowi. Przeciwnie, bardziej uzasadnione
jest przypuszczenie, że przyjemniejsza
część tego, w co wczesny kościół wierzył
na ten temat, była zaniedbywana i zastępowana przez prawdy mniej nadające się do przyswojenia. Na przykład,
nadzieją każdego pokolenia Kościoła
w pierwszych wiekach było, że to oni
właśnie będą tymi, o których wspomniał Paweł (1 Kor. 15:51‑52) – żyjącymi w czasie, gdy powróci Pan i Życio-

B

dawca. Dlatego mieli nadzieję, że nie
będą musieli zasypiać po śmierci.
To, że ciągle myśleli o przyjściu
Pana i zmartwychwstaniu świętych
oraz o obdarowaniu ich koroną życia
w tamtym czasie, wynika z różnych listów apostołów, które odnoszą się do
wiary i nadziei ówczesnych chrześcijan.
Ze wszystkich religii świata chrześcijaństwo i judaizm są jedynymi, które
uczą, że człowiek jest naprawdę martwy, gdy umiera, i że zmartwychwstanie jest jedyną nadzieją na przyszłe
życie. Ale kiedy Kościół zaczął pożądać
wpływów i władzy, kiedy „ustanowione” zostało papiestwo, a głównym celem stało się upowszechnienie chrześcijaństwa wśród pogan, którzy tylko
udawali, że się nawrócili, papiestwo,
chcąc przenieść ich na swe łono i zdobyć poparcie i siłę ich wpływów, upodobniło chrześcijaństwo do pogaństwa,
wprowadzając krzykliwe ceremonie,
palenie kadzideł oraz czczenie wizerunków apostołów i świętych, co miało
zająć w ich sercach miejsce przesądów,
ich bożków i pogańskich zwyczajów.
Czy możemy się dziwić, że wtedy też
chłodna i raczej odpychająca nauka
o śnie umarłych została ogólnie zignorowana i że ta druga myśl została uwypuklona, a nawet zniekształcona, aby
uczynić ją bardziej „strawną”, a pogląd,

że my, którzy żyjemy i pozostaniemy,
nie będziemy zasypiać, ale za chwilę
się przemienimy, został odniesiony do
wszystkich chrześcijan bez oczekiwania na przyjście Pana? W ciemnościach
tamtych wieków, wobec poniżenia
nauk chrześcijaństwa i wielkiego napływu kąkolu między pszenicę, Biblia
została prawie porzucona, a jej nauki
na ten temat zostały zapomniane.
Pewne jest, że ten sam apostoł,
który naucza, iż wszyscy umarli śpią,
dopóki nie przyjdzie Życiodawca, i że
dopiero wtedy zostaną przebudzeni,
naucza również, że święci żyjący w tym
czasie nie będą zasypiać.
Do niektórych pouczonych już
na temat przemiany żyjących w dniu
obecności Pana Paweł napisał: „Sami
bowiem dokładnie wiecie, że dzień
Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. (...)
Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak
złodziej. (...) Gdyż Bóg nie przeznaczył
nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali
zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Tes. 5:2,4,9; zob. też
1 Tes. 2:19‑20 oraz 3:13 i 4:17). Wynika
z tego, że bracia z Tesaloniki wyciągnęli
błędną konkluzję, zakładając, że apostoł daje do zrozumienia, jakoby dzień
Pański z pewnością miał nadejść w ich
dniach. I niektórzy nauczyciele tamtych czasów, kierowani własną wyobraźnią, zaczęli głosić, że rozpoczął się
Dzień Pański, że Pan był wtedy obecny
i że umarli zostali wskrzeszeni (zob.
2 Tym. 2: 17‑18). Kościół w Tesalonice, wiedząc, że nauki Pawła nie mogły
stać w sprzeczności z wcześniejszymi stwierdzeniami, bardzo się starał
i pragnął dowiedzieć, czy to prawda, że
nadszedł Dzień Pański.
Chcąc rozwiać ich wątpliwości, Paweł napisał do nich drugi list, w którym
główną myślą jest naprawienie tego
błędu. A ponieważ teraz przedstawiamy
bardzo podobne twierdzenia do tych,
przed którymi apostoł przestrzegał, dobrze jest dokładnie rozważyć jego słowa
i sprawdzić, czy obalają nasze nauki na
ten temat. Jeśli tak, musimy porzucić ten pogląd, bez względu na to, jak
przyjemny może się wydawać, ale jeśli
okaże się zgodny, będzie to dodatkowe
potwierdzenie naszego stanowiska.
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Apostoł napisał: (2 Tes. 2:1‑3)
„Prosimy was, bracia, przez wzgląd na
przyjście [obecność – gr. parousia]
naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim, abyście
nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez
ducha, ani przez mowę, ani przez list
rzekomo przez nas pisany, jakoby już
nadchodził dzień Chrystusa. Niech was
nikt w żaden sposób nie zwodzi”. Gdyby apostoł się tu zatrzymał, nie tylko
dowiódłby mylności naszej nauki, ale
także zaprzeczyłby swojemu własnemu
nauczaniu z 1 Listu do Tesaloniczan,
a także z 1 Listu do Koryntian. Oznaczałoby to, że Dzień Pański nigdy nie
nadejdzie, a tymczasem nauczał on wyraźnie, że „dzień Pana przyjdzie [i to
znienacka, potajemnie] jak złodziej
w nocy” (1 Tes. 5:2).
Apostoł nie kwestionuje jednak
swoich wcześniejszych nauk, że taki
dzień obecności Pana nadejdzie i to
potajemnie. Wykazuje jedynie, że jeszcze nie nadszedł, kontynuuje bowiem:
„Niech was nikt w żaden sposób nie
zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem
czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga
jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie
pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza [powstrzymuje, musi przyjść
najpierw], tak że się objawi [Chrystus]
w swoim czasie [teraz wiecie, dlaczego
tak zdecydowanie oświadczam, że nie
jesteśmy jeszcze w Dniu Pańskim]”
(2 Tes. 2:3‑6).
Paweł wiedział o „człowieku grzechu” z proroctw Daniela, a także bez
wątpienia z wizji i objawień, które zostały mu osobiście udzielone (Dan.
7:24‑25; 2 Kor. 12:1‑7), a zatem mógł
z przekonaniem twierdzić, że Dzień
Pański jeszcze nie nadszedł. Mogłoby
się jednak wydawać dziwne, że użył tylko takiego argumentu . Jak się czasami
przypuszcza, mógł powiedzieć: O głupi
Tesaloniczanie, czy nie wiecie, że kiedy Pan przyjdzie, ujrzycie Go na niebie
w wielkim blasku? Czy nie wiecie, że zobaczycie, jak grobowce się trzęsą i rozwalają, a groby się otwierają i zmartwychwstali święci pojawiają się wokół
was, gdy przyjdzie Pan i Dzień Pański?
Gdyby to był prawdziwy argument,
z pewnością byłby jednym z najbardziej
przekonujących dla zaniepokojonych
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Tesaloniczan. Jednak fakt, że Paweł
nie użył żadnego z tych argumentów,
jest mocnym dowodem na to, że są one
nieprawdziwe. Przeciwnie, fakt otrzymania nauki o obecności Pana dowodzi, że poprzednie nauczanie apostoła
w żaden sposób nie doprowadziło ich
do przypuszczenia, jakoby Pan miał
być widoczny na niebie w swoim dniu,
ale że przyjdzie „jak złodziej w nocy”
ukradkiem i cicho; i że zauważenie
tego będzie wymagało od nich czuwania, a nie upijania się i spania razem ze
światem. I nawet występując przeciwko
temu błędowi, Paweł nie podnosi żadnego innego argumentu przeciwko teorii, wedle której rozpoczął się już Dzień
Pański, z wyjątkiem tego, co zostało zauważone powyżej – że inne wydarzenie
– rozwój i objawienie antychrysta musi
nadejść NAJPIERW.
Należy zatem stwierdzić, że wypowiedź Pawła w tym miejscu całkowicie
sprzyja NASZEMU POGLĄDOWI, jeśli tylko da się wyraźnie zauważyć, że
apostazja, o której wspomina, miała
w międzyczasie miejsce i że objawiony
został „człowiek grzechu” czyli „tajemnica nieprawości”. Dowiedliśmy, że tak
jest i wielokrotnie wskazywaliśmy na
niekwestionowane wypełnienie w papiestwie każdego z elementów wspomnianych przez Daniela i Pawła. Stąd
zgodnie z wypowiedzią Pawła oraz naszą wiedzą nic już nie przeszkadza.
Skoro nic nie stoi na przeszkodzie,
pytanie brzmi: Jakie są dowody na to,
że żyjemy już w dniu obecności Pana?
Tutaj nie możemy podawać proroczych dowodów, ale mamy nadzieję,
że wkrótce przedstawimy wam biblijne argumenty dowodzące, że od 1874
r. żyjemy w dniu Pańskim i że ujął On
wielką władzę jako Król w celu osądzenia i skruszenia obecnych niesprawiedliwych systemów, a także wywyższenia
ku czci i chwale wiernych członków
swego „ciała” – prawdziwego Kościoła
– począwszy od 1878 r. Od tego czasu,
jak rozumiemy, śpiący członkowie Jego
Ciała mieli się obudzić do nieśmiertelności. A od tej daty żyjący z tej klasy ludzi nie muszą już zasypiać ani na chwilę, ale z chwilą śmierci są przemieniani
w istoty duchowe – zostają pochłonięci
przez życie.
Nawet dla tych, którzy mieli uzasadnioną nadzieje na zmartwychwstanie jako istoty duchowe, śmierć
Adamowa, czyli sen, nie była rzeczą
pożądaną, stąd też Apostoł mówi, że
nie chciał być pozbawiony odzienia, ale
raczej odziany w niebiański duchowy

dom, czyli ciało [2 Kor. 5:1‑4]. Jednak
tylko w przypadku tych, którzy żyją
w tym Dniu Pana, możliwe jest bezzwłoczne przeniesienie egzystencji lub
bytu z ciała ziemskiego do ciała niebieskiego bez snu – bez pozbawienia ich
ciała choćby na moment.
Nie przytaczamy tutaj dowodu
z codziennej historii naszych czasów,
że trwa sąd i obalanie wszystkich niedoskonałych systemów obywatelskich
i religijnych, co również stanowi dowód, że żyjemy w dniu obecności i władzy Pana, tak jak zauważyliśmy to już
wcześniej.

Ciało jego nie ujrzało
skażenia
Przechodzimy teraz bezpośrednio
do rozważenia zadanego powyżej pytania, czyli: Czy ciało któregokolwiek
spośród świętych obecnie umierających
(gdyż twierdzimy tak tylko w odniesieniu do ciała Chrystusa – „w Panu”)
znikło po śmierci tak jak ciało naszego
Pana? Nie, odpowiadamy; nie mamy
też żadnego powodu, by się tego spodziewać.
W przypadku zmartwychwstania
naszego Pana musimy pamiętać, że
okoliczności były szczególne i różne
od okoliczności naszego zmartwychwstania. Po pierwsze, On chciał, aby
Jego uczniowie zdali sobie sprawę, że
nie był On już umarły; po drugie, że
został przemieniony i nie był już Jezusem człowiekiem, lecz istotą duchową;
po trzecie, że zapłacił cenę okupu i nie
odebrał jej, a jednak żył i był w stanie
obdarzyć wszystkimi błogosławieństwami nabytymi swoją własną krwią.
Dodatkową trudnością w tym ogólnym
celu dowodzenia Jego zmartwychwstania jest fakt, że ci, którym musiał On to
wszystko udowodnić, wciąż byli tylko
naturalnymi ludźmi, jeszcze niezrodzonymi z ducha; „Duch Święty bowiem
jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus
nie został jeszcze uwielbiony” (Jan
7:39) i „cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego
(...) i nie może ich poznać, ponieważ
rozsądza się je duchowo” [1 Kor. 2:14].
Dlatego przy udzielaniu naturalnym ludziom pierwszej lekcji na temat spraw
duchowych konieczne było uczynienie
tej lekcji tak jasną, aby najmniejszy
z nich mógł zostać w pełni przekonany.
W związku z tym konieczne było nie
tylko to, by Jezus ukazał się żywy poprzez wiele nieomylnych dowodów po
swoim zmartwychwstaniu (Dzieje Ap.

1:3), ale też wykazanie tego w taki sposób, by przekonać ich, że został „przemieniony” i że ma wyższą naturę niż
wcześniej; trzeba też było usunąć Jego
ciało z grobu Józefa, ponieważ jego
obecność w nim byłaby dla nich jako
naturalnych ludzi poważną przeszkodą
dla bezwarunkowej wiary. Z tego też
powodu ciało Jezusa zostało usunięte
z grobu, a nie dlatego, że zawarte w nim
atomy materii były potrzebne lub wykorzystane do sporządzenia Jego ciała
duchowego. A fakt, że ciało zniknie,
rozproszy się lub rozpadnie bez zepsucia lub rozkładu, został zapowiedziany
przez proroka – ciało Jego nie miało
oglądać skażenia [Dzieje Ap. 2:31 NB].
Bardzo częstym błędem w odniesieniu do zmartwychwstania, wyrażonym w słowach credo różnych wyznań,
jest sformułowanie: „Wierzę w zmartwychwstanie ciała”. To poważny błąd;
Pismo Święte nigdzie nie uczy o zmartwychwstaniu ciała, lecz jednostki –
istoty. Ciało jest niezbędne do istnienia lub bytu, ale ciało i atomy raz użyte
w tym charakterze nie są niezbędne.
Opierając się na dobrym podobno
autorytecie, nauka mówi, że materia
tworząca nasze ciała nieustannie się
zmienia i że całkowita zmiana każdej
części następuje w ciągu siedmiu lat.
W rezultacie siedemdziesięcioletni
mężczyzna miałby dziesięć ciał, gdyby
wszystkie komórki, które kiedykolwiek składały się na jego ciało, zostały
przywrócone.
Ale tak nie jest, jedna komórka nie
jest lepsza od drugiej; i nawet w przypadku świata, który zostanie przywrócony do istnienia jako ludzkie cielesne
istoty, nie możemy oczekiwać, że koniecznie te same atomy zostaną ponownie wykorzystane do przywrócenia ich do istnienia. W związku z tym,
chociaż Bóg potrafi i mógłby dokonać
jakiejś zewnętrznej demonstracji, takiej jak otwarcie grobowców w celu
pokazania światu swojej mocy, jednak
nie należy sądzić, że taka demonstracja
jest konieczna ani że stary, rozproszony i przemieniony pył jest potrzebny
Bogu jako podstawa do działania na
rzecz przywrócenia lub wskrzeszenia
ludzkości. Wymaga to równie kreatywnej mocy, aby wskrzesić lub odtworzyć człowieka z jednej sterty pyłu, jak
i z czegoś innego.
A jeśli ten sam proch nie jest potrzebny w przypadku przywracania
ludzkości, o ile mniej potrzebny jest
„nowym stworzeniom”, Kościołowi,
już nie człowiekowi, już nie ciału, ale
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duchowi – nowej naturze, nie prochowi, nie czemuś z ziemi ziemskiemu, ale
niebiańskiemu. I w konsekwencji nie
potrzebujemy ani otwarcia grobowców
dla tych, którzy śpią, ani przekształcenia obecnych ziemskich ciał, by żyły
w ich „przemianie”.
W konsekwencji brak zniknięcia
ciał nie jest zasadnym zarzutem, skoro
Pismo Święte udowadnia, a wydarzenia potwierdzą fakt, że jesteśmy teraz w Dniu Pana i że w związku z tym
ci członkowie ciała Chrystusa, którzy
spali, mają być teraz obudzeni, a żyjący jeszcze członkowie nie mają zasypiać, lecz być pobłogosławieni w chwili
śmierci przez „przemienienie”. Raczej
to jest zgodne, jak pokażemy, z oświadczeniami Pawła na ten temat, jak podano poniżej.

nie chwały, chociaż Księżyc jest piękny, aczkolwiek mniej majestatyczny
niż Słońce, zatem niektórzy z tych,
którzy powstaną jako istoty duchowe,
choć także chwalebni i doskonali, będą
mniej wspaniali niż inni; a i na Ziemi
będzie różnorodność w doskonałości
i chwale.
Po sformułowaniu w ten sposób
ogólnych zasad apostoł wyjaśnia szczególnie „NAJWYŻSZE”, główne zmartwychwstanie, które interesuje zwłaszcza potencjalnych członków Ciała Chrystusa, zbór w Koryncie i wszystkich
świętych. I mając na uwadze pierwotne
pytanie: „Jak UMARLI są wskrzeszani
i w jakim ciele przychodzą?”, teraz stosuje swoją odpowiedź do klasy UMARŁYCH w Chrystusie – martwych „członków” Ciała Chrystusa, i mówi:
„Tak też jest ze [głównym] zmartwychwstaniem UMARŁYCH. [Pamiętajcie, że nie mówi o żywych, jak niektórzy błędnie sądzą, lecz o tych, którzy
już umarli]. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; sieje się w niesławie, a jest
wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane
ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest
też ciało duchowe” – 1 Kor. 15:42‑44.
Co jest w ten sposób zasiewane
i wzbudzane? Istota – indywidualność zasiana w ten sposób w śmierci,
powstaje z niej w ten sposób. Apostoł
trzyma się swojej oryginalnej ilustracji. Zarodek życia w ziarnie pszenicy,
który wytworzy nową łodygę, nie jest
całym zasianym ziarnem, bo wszystko
obumiera i ginie, oprócz tego zarodka.
Tak też istota przechodzi w stan śmierci lub zostaje zasiana w śmierci. Istoty
nie można rozpatrywać w oderwaniu
od ciała, a zatem uważa się ją za nadal
związaną z ciałem zasiewanym w zepsuciu śmierci. To nie zepsute ciało,
lecz istotę Bóg wzbudzi w nowym odpowiednim ciele, tak jak w ziarnie nie
znajduje się to stare ziarno, ale zarodek
lub witalność, dzięki której wyrasta ono
jako nowe ziarno.
Ale ktoś powie, że ziarno pszenicy
ma zarodek, który żyje, podczas gdy
ziarno się rozkłada i ziarno to może być
widoczne w niektórych nasionach; ale
człowiek nie ma takiego zarodka. Nie,
odpowiadamy; zarodek życia w człowieku i ziarnie różni się, podobnie jak
proces zmartwychwstania; człowiek nie
wyrasta jak kiełek zboża, a i apostoł nie
używa swej ilustracji do tego celu. Niemniej jednak człowiek ma zalążek bytu,

„Ciało, które ma
powstać”
„I to, co siejesz, to nie ciało, które
ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś
daje mu ciało, jakie chce, a każdemu
z ziaren właściwe jemu [rodzaj] ciało”
– 1 Kor. 15:37‑38.
Apostoł używa tej ilustracji z natury, aby pouczyć Kościół odnośnie czego? Nie odnośnie żywych, lecz umarłych. Odpowiada na pytanie (werset
35): „Jak umarli są wskrzeszani i w jakim ciele [jakiego rodzaju] przychodzą”
w zmartwychwstaniu? Musimy zachować to w pamięci, aby uchwycić siłę argumentacji apostoła.
Wskazuje on, że istnieją rozmaite
natury ziemskie – ludzie, ryby, ptactwo, zwierzęta itp., a także rozmaitość
na niebie – Słońce, Księżyc i gwiazdy;
i dodaje te dwie ilustracje różnorodności i różnic do swojej pierwszej ilustracji zboża. Jak umieranie i ponowne
ożycie ziarna najlepiej ilustruje FAKT,
że umarli powracają do życia, tak różnorodność i różnice między rybami,
ptactwem itp., a także Słońcem, Księżycem i gwiazdami ilustrują RÓŻNICE,
których należy się spodziewać w zmartwychwstaniu. Niektórzy (Ciało lub Oblubienica Chrystusa) będą podobni do
Niego i pojawią się jako istoty duchowe
– niebiańskie, podczas gdy rzesze ludzkości wyjdą jako istoty ludzkie – ziemskie. Obie klasy będą miały chwałę,
choć różną, tak jak chwała i piękno ryb,
ptactwa itp. różni się od chwały Słońca
i gwiazd pod względem RODZAJU.
Pokazane jest również, że na każdym planie będą wyższe i niższe stop-
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chociaż w przeciwieństwie do zboża,
nie ma go w sobie, lecz w kimś innym.
Zarodek życia, poprzez który człowiek
zostanie przywrócony do bytu [w ziemskiej czy niebiańskiej naturze], jest
„ukryty z Chrystusem w Bogu” (Kol.
3:3). Jest w Bogu w tym sensie, że jest
zarządzony przez Boga i możliwy dzięki
mocy Bożej. Zaś z Chrystusem w tym
sensie, że Boski plan realizuje się przez
Chrystusa, który odkupił i usprawiedliwił wszystkich. W ten sposób „dla niego
wszyscy żyją” (Łuk. 20:38).
Bóg, widząc koniec od samego początku, traktuje rzeczy i ludzi, których
nie ma, jakby byli (Rzym. 4:17). Zatem
śmierć jest naprawdę unicestwieniem,
ale z powodu Bożego planu okupu
i przywrócenia wszystkiego ze śmierci
przez Chrystusa Jezusa, dał On swoim
„przyjaciołom” w każdym wieku poznać, że śmierć Adamowa jest jedynie
snem, przez wzgląd na przebudzenie
w zmartwychwstaniu, które szczodrobliwie przewidział w swoim planie; który przed założeniem świata przewidział
i zapewnił Baranka zabitego, by usunąć
grzechy świata poprzez zapłacenie za
wszystkich kary za grzech Adamowy.

Dusza, życie, istota
Greckie słowo psyche jest tłumaczone w niektórych miejscach dusza,
a czasem życie, w różnych tłumaczeniach. Na przykład przetłumaczono życie w Ew. Jana 12:25: „Kto miłuje swoje
życie, straci je”, a jako dusza przetłumaczono w Dziejach Ap. 2:27: „Nie zostawisz mojej duszy w piekle” [hades
– stan śmierci lub grób].
Słowo psyche było najwidoczniej
zagadką dla badaczy, a wykształceni
tłumacze aktualnej wersji Nowego Testamentu przełożyli je na cztery różne
sposoby, a mianowicie: serce, umysł,
życie, dusza; zasadniczo jako te dwa
ostatnie. Młody autor konkordancji,
Young, definiuje psyche i odpowiadające mu hebrajskie słowo nefesz jako
„duszę zwierzęcą”, ograniczając tym
samym słowo do ziemskiego bytu; ale
nie możemy zgodzić się z tą definicją
ani z żadną definicją, która ograniczyłaby te słowa wyłącznie do ziemskiej
egzystencji, ponieważ słowo to odnosi
się do Boga, który nie jest zwierzęciem
ani ziemską istotą, ale istotą duchową.
Dlatego definiując te słowa, szukaliśmy
takiej definicji, jaką można by zastosować do tych słów w każdym przypadku
ich użycia w Biblii, i za takową definicję
uważamy pojęcia istota lub istnienie,

bez względu na to, czy chodzi o istotę
niebiańską czy ziemską, zwierzęcą czy
duchową.
Istota czy istnienie nie jest życiem,
jakkolwiek nie byłoby istnienia bez życia; nie jest też ciałem ani organizmem,
chociaż nie ma istnienia bez ciała. Ciepło jest ilustracją tej zasady; węgiel
nie jest ciepłem ani tlenem; ale kiedy
węgiel i tlen są odpowiednio i korzystnie połączone, wytwarzane jest ciepło;
kiedy są rozdzielone, ciepło ustaje. Tak
samo jest z istotą; kiedy zasada życia
i organizm są odpowiednio korzystnie
zjednoczone, powstaje istota lub egzystencja; kiedy są oddzielone, istnienie
lub istota ustaje.
Ci, którzy uznają istotę za prawidłową definicję psyche, zobaczą, że
istnienie, istota, zakończone śmiercią
Adamową, może zostać przywrócone
lub wskrzeszone takim, jak było lub
w związku z jakąkolwiek formą lub organizmem, jakie Bóg zechce wybrać.
W zmartwychwstaniu Bóg daje mu
takie ciało, jakie chce [1 Kor. 15:38] –
każdemu rodzajowi nasienia jego własne odpowiednie ciało.
Pierwotne nasienie było ludzkie,
„ziemskie” i „bardzo dobre”, obraz Boga
w glinie. Ale podczas Wieku Chrześcijańskiego pod „wysokim powołaniem”,
„niebiańskim powołaniem”, aby „stać
się uczestnikami boskiej natury”, mała
trzódka już zmieniła naturę i stała się
„nowymi stworzeniami” – nowymi
istotami. Dlatego podczas zmartwychwstania Bóg da tym dwóm klasom ciała
zgodnie z ich naturą. Ludzkie nasienie
zostanie przywrócone do doskonałego człowieczeństwa; a nowe nasienie,
„nowe istoty” powstaną w odpowiednich ciałach – „jakie chce” – da On każdemu nasieniu odpowiednią formę lub
organizm. W znacznej mierze ujawnia
się, jaką formę itd. będzie miała rasa
ziemska, choć obecnie trudno ocenić
wspaniałość doskonałego człowieka
Adama. Jaka była ziemska głowa, tacy
też będą ziemscy, gdy w pełni zmartwychwstaną.
W przeciwieństwie do tego, przemiany innych nie możemy tak w pełni
pojąć; albowiem „jeszcze się nie objawiło, kim [my] będziemy, ale (…) [my]
będziemy tacy jak on” – Chrystus Jezus, Głowa nowego stworzenia. Jaki
ten niebiański, tacy będą też ci z niebiańskiego nasienia lub nowej natury.
Nosiliśmy obraz ziemskiego, ale z powodu „przemiany” w naszym zmartwychwstaniu nosić będziemy obraz
niebieskiego (zob. 1 Kor. 15:38,48,49).

Psyche oddana przez
Jezusa
Ta sama myśl o kontynuacji istnienia, czyli indywidualności, poprzez
śmierć i zmianę natury, wyrażona powyżej, jest zilustrowana w osobie naszego Pana Jezusa. On powiedział:
„Ja oddaję swoje życie [psyche],
aby je znowu wziąć [dosłownie otrzymać]. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc [przywilej, upoważnienie] je oddać i mam moc
[przywilej] znowu je wziąć [otrzymać].
Ten nakaz [słowo, przykazanie] otrzymałem od mego Ojca” – Jan 10:17‑18.
Tutaj Jezus oświadcza, że oddał
swoją „psyche”, czyli istotę, za owce
i przyjął ją ponownie w swoim zmartwychwstaniu. Kiedy złożył swoją istotę, „wylał swą duszę [istotę] na śmierć”
(Izaj. 53:12), uczynił „swoją duszę [istotę] ofiarą za grzech” (Izaj. 53:10); była
to ludzka dusza lub ludzka istota; zmienił się On z istoty duchowej w istotę
ludzką w celu oddania swej duszy (psyche) na śmierć za nasze grzechy, jako
cenę okupu*. Ale po tym, jak Jego istota
została całkowicie złożona w śmierci
na trzy dni, został On ożywiony z martwych, istota lub istnienie powróciły,
nie była to już istota ludzka; stał się duchem ożywiającym – psyche wyższego
rzędu, o boskiej naturze.
Użycie słów nefesz i psyche w inny
sposób, zakładając, że odnoszą się one
jedynie do obecnej ziemskiej egzystencji, oznaczałoby nie tylko dowodzenie,
że Bóg jest istotą ziemską lub zwierzęcą, ale że Jezus po swoim zmartwychwstaniu był ziemski, podczas gdy
stwierdzenie jest jasne, że „Bóg jest duchem” i że „drugi Adam stał się duchem
ożywiającym”.
Greckie słowo oznaczające życie to
nie psyche, ale zoe; i dlatego jest jednolicie tłumaczone w całym Nowym
Testamencie. Tłumacze Biblii popełnili
poważny błąd, przekładając psyche na
Kiedy nasz Pan przemienił się z istoty
duchowej w istotę ludzką, kiedy „został
uczyniony ciałem”, zmiana ta rzeczywiście była odłożeniem chwały, mocy itp.,
ale wcale nie była to rezygnacja z istoty
lub istnienia; ponieważ Jego istota lub
istnienie nie ustało ani na chwilę, a jedynie zmieniło się pod względem natury.
Zamiast istoty duchowej stał się istotą
ludzką – „ciałem”. Ale na Golgocie istota lub egzystencja zostały całkowicie złożone; umarł lub przestał istnieć – oddał
swoją istotę, swoje istnienie, psyche „na
okup” (Mar. 10:45).
*

życie, jak w powyższym tekście. W wyniku takiego tłumaczenia niektórzy sądzili, że nasz Pan Jezus odebrał cenę,
którą zapłacił jako nasz okup. Tak nie
mogło być, bo jeśli zapłacona cena została odebrana, nie jesteśmy odkupieni
i nie mamy podstaw do nadziei przyszłych błogosławieństw.
Ale kiedy dostrzeże się prawdziwe znaczenie psyche, jakże staje się to
jasne. Człowiek Chrystus Jezus położył
swoją psyche – istotę, istnienie jako
okup za nas, za wszystkich. Taki byt już
nigdy nie może zostać wzięty ponownie
– nigdy więcej nie może On być istotą
ludzką. Oddał wszystkie ziemskie i ludzkie prawa jako okup za ludzkość, a tym
samym zapewnia ludzkości wszystkie
błogosławieństwa i prawa utracone
przez upadek jej pierwszego przedstawiciela. Potem byt, istnienie [psyche]
zostało nadane Jezusowi jako dar łaski Bożej, nagroda za posłuszeństwo;
i chociaż nie może ono być bytem tego
samego rodzaju, może być wyższe. Tak
się też stało; i tak jest napisane: „Dlatego [w nagrodę za posłuszeństwo aż do
śmierci – w. 8] też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad
wszelkie imię” (Filip. 2:9‑10) – następny
po Ojcu; o boskiej naturze; „aby wszyscy
czcili Syna, jak czczą Ojca” [Jan 5:23].
Pan stosuje tę zasadę wobec nas,
jak i względem siebie. O tych, którzy
zawarli przymierze, aby z Nim umrzeć,
żeby mogli też z Nim żyć i dzielić Jego
boską naturę i chwałę, oświadcza: „Kto
miłuje [najwyżej] swoje życie [psyche
– istotę] na tym świecie, utraci je, a kto
nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie [zoe] wieczne” –
Jan 12:25‑26.
Ci, którzy będą naśladowcami
i współdziedzicami Jezusa, muszą na
tym świecie dobrowolnie złożyć egzystencję w Jego służbie. Zatem tylko oni
mogą zachować swoje [psyche] istnienie do życia wiecznego [zoe]. Ale w ich
wypadku, tak jak w Jego, nie będzie to
ten sam rodzaj istnienia, ponieważ chociaż zostawiają byt lub istnienie jako
istoty ludzkie, podobnie jak ich Głowa,
przyjmą je [psyche, istnienie] ponownie jako nowe stworzenia, „uczestnicy boskiej natury”. O nich powiedział
Paweł: „Sieje się [istotę] ciało w zniszczalności (...), w niesławie, (...) w słabości, a jest wskrzeszane w mocy, chwale
i niezniszczalności” – 1 Kor. 15:42‑44.
Gdyby można było zmienić naturę
ziarna pszenicy w naturę ziarna jęczmienia, powstałby jęczmień. Zatem ci,
którzy zostali (poprzez posłuszeństwo

...i zwiastun obecności Chrystusa
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szczególnemu wysokiemu powołaniu
tego Wieku Ewangelii) przemienieni
z natury ludzkiej w boską (2 Piotra 1:4),
w zmartwychwstaniu powstaną jak Jezus, jako „wyrażenie istoty Ojca” – psyche o boskiej formie i naturze.

tego znaczącego „dnia Pańskiego” będą
również mniej lub bardziej symboliczne. Piotr zapewnia nas, że tak jest i że
pisma Pawła mogą być przez niektórych źle rozumiane (zob. 2 Piotra 3:16).
W rzeczywistości w tej części proroctwa Pawła, która dotyczy wydarzeń
Dnia Pańskiego (1 Tes. 4:16‑17), znajdujemy te same symbole, których używają inni. Paweł wprowadza te symbole, ale ich nie interpretuje, pozostawiając to duchowi prawdy działającemu
na rzecz tych z Kościoła, którzy będą
czuwać i dociekać we właściwym czasie.
Pojawiające się u Pawła słowa:
„krzyk” i „trąba” z wersetu 16 odpowiadają pod każdym względem symbolom
użytym przez Jana (Obj. 11:15), a to
samo nazwane jest w Proroctwie Daniela (Dan. 12:1) powstaniem księcia
Michała; opisane są bowiem te same
rezultaty, a mianowicie: rozgniewanie
narodów i czas ucisku, które Piotr, Sofoniasz i Paweł nazywają stopieniem
się ziemi [społeczeństw] i płonącym
ogniem (por. 2 Piotra 3:10; Psalm 97:5;
Sof. 3:8; Obj. 11:17 i 2 Tes. 1:8).
„Obłoki” u Pawła (werset 17),
w których żyjący mają zostać porwani,
pokrywają się dokładnie z „chmurami
i gęstą ciemnością” ucisku, za pomocą których wszyscy prorocy tak często
przedstawiają ucisk tego dnia Pańskiego. A „powietrze”, do którego zostali
porwani i w którym mają być na zawsze
z Panem, uznajemy za nie mniej symboliczne. Czego jest to symbolem? –
Władzy i panowania. A jeśli mamy być
przemienieni i objąć tę władzę, i mieć
w niej dział, to jakże stosowne jest symboliczne wyrażenie, że zostaniemy pochwyceni do mocy w „powietrzu” i pozostaniemy w niej na zawsze z Panem.
To samo sformułowanie zostało
użyte w innym miejscu przez tego samego apostoła. W Efezj. 2:2 mówi on
o „rządzącym w powietrzu” i oświadcza, że Szatan posiada teraz „moc”, którą „powietrze” symbolizuje. A skoro,
jak pamiętamy – „morze” symbolizuje
bezprawne i niespokojne klasy ludzkie,
a „ziemia” wyobraża zorganizowane
społeczeństwo, zaś „góry” – ziemskie
rządy, to cóż jest bardziej rozsądnego
niż to, że „powietrze” lub „niebiosa”
powinny być używane jako symbole
niewidzialnej, ale wszechprzenikającej
mocy i wpływu istot duchowych.
A jeśli „powietrze” jest w ten sposób
użyte do przedstawienia obecnej złej
kontroli duchowej, to jakże właściwe
jest, aby ten sam symbol był używany
w opisie nowego duchowego imperium

„Razem z nimi porwani”
W świetle oświadczenia apostoła
o kolejności wydarzeń w dniu obecności
Pana, a mianowicie, że „zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a potem my,
którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi
będziemy porwani w obłoki, w powietrze” [1 Tes. 4:16‑17], można zapytać:
Czy pogląd przedstawiony powyżej – że
od 1878 r. umarli w Chrystusie zostali
wzbudzeni jako istoty duchowe i że odtąd
żywi są „przemieniani”, każdy w chwili
swojej śmierci – nie stoi w sprzeczności
z oświadczeniem apostoła?

„Jakże wielu jest ludzi,
którzy chcieliby być
dobrymi bez kłopotów!”

Odpowiadamy, że nie, choć na
pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Powinniśmy pamiętać, że apostołowie nie tylko objaśniali prorocze
wypowiedzi dawnych świętych mężów,
których Bóg pobudzał przez ducha
świętego, by ogłaszali przyszłe rzeczy
w figurach i zagadkowych mowach,
ale także oni sami byli prorokami,
a w przepowiadaniu wydarzeń wykraczających poza ówczesny czas także
posługiwali się figurami, symbolami
i niejasnymi wypowiedziami, aby Kościół zrozumiał je wtedy, gdy staną się
one pokarmem w odpowiednim czasie.
Dotyczyło to również nauczania Jezusa.
Nie tylko objaśniał On proroków, ale
otworzył usta w przypowieściach, proroctwach i tajemniczych słowach (Mat.
13:34‑35; Psalm 78:2; Mat. 24).
Wśród proroctw ubranych przez
apostołów w język symboliczny lub
obrazowy jest to z Jak. 5, odnoszące się do współczesności, wersety 2
i 3 należy traktować jako przenośnię.
Przepowiednia Piotra obejmująca ten
sam okres jest jeszcze bardziej uderzająco symboliczna (2 Piotra 3:7,10,13).
Proroctwo Jana, Księga Objawienia,
jest pełne symboli. Rozważając pisma
apostoła Pawła, powinniśmy się spodziewać, że prorocze odniesienia do
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Księcia światła, który staje się nowym
Księciem powietrza, i dymisjonuje oraz
związuje obecnego uzurpatora.
Co do słów „razem z nimi będziemy porwani w obłoki” powinniśmy
pamiętać, że wszystkie proroctwa rzucające światło na ten krótki okres zwany „dniem Pańskim” i „dniem ucisku”
wskazują na wiele doniosłych wydarzeń
tego czasu, jakby wszystkie miały miejsce razem; i tak jest, bo nie zachodzi nic,
co by miało przerwać łańcuch zdarzeń;
ogniwo za ogniwem idą razem, chmury
ucisku nadciągają blisko jedna za drugą, tam, gdzie zanika jedna, zaczyna
się następna. Podobnie jak wagony pociągu, wszystkie jadą razem, a jednak
jeden jest pierwszy, a inny ostatni. Podobnie też żywi zostaną porwani w tych
chmurach razem do nowej władzy na
powietrzu – tak jak w chwili zakończenia szkoły uczniowie opuszczają ją razem, ale nie wszyscy przechodzą jednocześnie przez drzwi.
Wyjaśniając tę samą sprawę kościołowi w Koryncie, Paweł (1 Kor.
15:51‑52) nazywa to tajemnicą – kwestią, która nie została jeszcze w pełni
wyjaśniona i naświetlona, co do której
miał on jedynie przebłysk. I oświadcza
o żyjących: „Nie wszyscy zaśniemy, ale
wszyscy będziemy przemienieni; w jednej chwili, w mgnieniu oka, NA [greckie
en – podczas lub w czasie] ostatnią trąbę”. Tutaj ponownie zostaje wprowadzona symboliczna trąba, która obejmuje okres czterdziestu lat zwanych
„dniem Pańskim”; i właśnie w tym czasie umarli święci zostaną wzbudzeni,
a żywi członkowie „przemienieni”. „Bo
trąba zabrzmi, a umarli zostaną wzbudzeni nieskazitelni, a my będziemy

przemienieni.” Chociaż zatem wszystko
musi się zmienić, a zmiana każdego nastąpi „w jednej chwili”, nie wszyscy zostaną wzbudzeni i przemienieni w tym
samym momencie – umarli w Chrystusie powstaną najpierw; wtedy my –
nieprzerwanie, bez przerwy lub jakiejkolwiek przeszkody, razem zostaniemy
porwani wraz z nimi do panowania
w powietrzu.

Inne równoczesne
wydarzenia
Gdy podczas brzmienia wielkiej lub
siódmej trąby, Dnia Pańskiego, zgromadzenie i nagrodzenie Jego wiernych
naśladowców zostanie osiągnięte, równocześnie będą miały miejsce inne wielkie wydarzenia. Ziemia ma się stopić
[społeczeństwo się rozpadnie], morze
i fale będą huczeć [bezprawny żywioł
rozszaleje się], a góry zostaną usunięte i przeniesione w sam środek morza – [rządy zostaną pochłonięte przez
element bezprawia] – niebiosa [rządy
sprawujące obecnie władzę] przeminą
z wielkim trzaskiem. Wszystko to przeminie, aby „nowe niebiosa”, „powietrze”
lub moce rządzące, których Chrystus
jest księciem, mogły stopniowo przejąć
kontrolę i zreorganizować społeczeństwo według lepszych zasad. Wszystkie
te rzeczy będą się dziać jednocześnie,
podczas siódmej trąby – dnia zemsty –
dnia związania mocarza oraz zepsucia
i obalenia jego porządku w celu ustanowienia lepszego (Mat. 12:29).
Albo spójrzmy na opis tego samego okresu podany przez innych proroków: gromadzenie umarłych i żywych
członków Ciała Chrystusowego nastą-

pi w czasie, gdy bogacze będą płakać
i zawodzić z powodu nieszczęść, jakie
na nich spadną (Jak. 5:1‑3; Sof. 1:18);
w czasie, gdy narody są rozgniewane
i nadchodzi gniew (Obj. 11:18 i Dan.
12:1); w czasie, gdy pojawia się ognisty
strumień kłopotów, a Syn Człowieczy
zostaje obdarzony władzą i panowaniem (Dan. 7:10); w czasie, gdy kamień
uderza w stopy obrazu – obecne ziemskie rządy (Dan. 2:34); w czasie, gdy
ziemskie imperia stają się jak plewy
i zostają całkowicie zmiecione (werset
35); w czasie wspomnianym przez Objawiciela (Obj. 19:11‑21), w którym królowie ziemi i ich wojska będą nieświadomie prowadzić wojnę z Barankiem
i Jego wojskiem – nie rozpoznając Go.
Kiedy te różne wydarzenia „owego
dnia” zostaną połączone, musi się to stać
oczywiste nawet dla najbardziej opieszałego serca, by uwierzyło we wszystko, co napisali prorocy, że przez cały ten
okres nie tylko Pan będzie niewidzialny
dla ludzi, ale i zmartwychwstanie Jego
świętych i przemiana żyjących nie będą
zamanifestowane na zewnątrz. Z pewnością, gdyby świat widział Jezusa
i świętych w chwale na niebie naturalnymi oczami, czy ktokolwiek mógłby
przypuszczać, że otwarcie prowadziliby
wojnę z Barankiem i Jego armią? Nie,
zaprawdę; Dzień Pański nadejdzie jak
złodziej w nocy, a fakt obecności Pana
itp. zostanie objawiony lub ogłoszony
światu jedynie w „ogniu płomienistym”
sądów, jakkolwiek Jego bliscy naśladowcy, których nazywa „przyjaciółmi”,
nie mogą być w ciemności jak inni, ponieważ mają pewne słowo proroctwa,
na które zwracają uwagę.
Zion’s Watch Tower, maj 1886, R-853

Druga śmierć
ermin śmierć oznacza zniszczenie, unicestwienie. Widzimy je
wokół nas z każdej strony i w słowach
apostoła mamy natchniony zapis odnośnie przyczyny takiego stanu rzeczy:
„Grzech wszedł na świat, a przez grzech
[jako jego rezultat] – śmierć” – Rzym.
5:12. To prawda, że słowo śmierć jest
czasem używane w sensie przenośnym,
ale za tym wszystkim kryje się faktyczna śmierć, z której zaczerpnięte są
wszystkie symbole; śmierć, która „na
wszystkich ludzi przeszła (...), ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.
Termin „druga śmierć” jest specy-
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ficzny i nie może odnosić się do przenośnego użycia słowa śmierć. Kiedy
cokolwiek nazywa się „drugim”, uznaje
się, że coś było pierwsze i tylko jedno
poprzedzające tego samego rodzaju.
Jeśli wyrażenie „druga śmierć” odnosi się do drugiej śmierci symbolicznej,
oznaczałoby to, że przed nią była tylko jedna śmierć symboliczna. Wiemy,
że to nonsens; każde słowo może być
użyte w wielu formach przenośnych.
Musi się to więc odnosić do faktycznej śmierci, a nie do symbolicznej, co
oznacza uznanie tylko jednej śmierci
poprzedzającej, pierwszej śmierci. Kara

za niepowodzenie w ramach drugiej
próby jest tym sposobem uderzająco
kontrastująca z karą za niepowodzenie
w pierwszej próbie.
„Druga śmierć” jest szczególnie
wzmiankowana w związku z końcowymi scenami Wieku Tysiąclecia; a jeśli z tego punktu widzenia spojrzymy
wstecz, aby zobaczyć, do jakiej śmierci
się to odnosi, lub powtarza jako „druga”, nikt nie mógłby racjonalnie poprzestać na żadnym z przenośnych
zastosowań słowa śmierć. Sądzimy, że
wszyscy powinni uznać, iż odnosi się to
do nieszczęścia (śmierci), które weszło

na świat i spadło na wszystkich ludzi
z powodu upadku Adama, gdy był on
na próbie jako nasz przedstawiciel.
Śmierć Adamowa – utrata bytu
i wszelkich praw do niego – była pierwszą karą, rezultatem porażki w pierwszej próbie ludzkości, decydującej
o życiu. Druga śmierć została nam pokazana w Księdze Objawienia jako druga kara, wynikająca z porażki podczas
drugiej próby świata, klasy niegodnej
miejsca w „księdze życia”.
Nikt nie jest przygotowany do zrozumienia Księgi Objawienia, z wyjątkiem tych, którzy wyraźnie rozumieją
ogólny plan Boga, plan wieków. Tylko
oni widzą, że Bóg kiedyś sądził świat
w sposób reprezentatywny, a z powodu jego upadku potępił go i że potem
odkupił lub wykupił ludzkość z tamtego potępienia i śmierci i zapewnił
wszystkim drugą próbę przeprowadzaną przez tego, który był Jego przedstawicielem w ich odkupieniu. Jak jest
napisane: „On wyznaczył dzień [okres],
w którym będzie sądził [dawał próbę]
świat, w sprawiedliwości, przez człowieka, którego do tego przeznaczył”,
Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg wyznaczył
taki dzień lub godzinę próby, musi to
być kolejna, druga próba, ponieważ
Pismo Święte zapewnia nas o pierwszej
(Dzieje Ap. 17:31; Rzym. 5:12,17‑19)
i karę za tę porażkę widzimy wokół nas.
Ci, którzy zostaną poddani kolejnej
próbie, muszą w jakiś sposób uwolnić
się od potępienia lub wyroku pierwszej
próby (śmierci), w przeciwnym razie
druga próba byłaby bezużyteczna. Nie
można zarzucać Bogu, że w pierwszej
próbie była jakaś niesprawiedliwość,
i w związku z tym nie może On uchylić
własnego wyroku. Skoro był on prawy
i słuszny, odłożenie go na bok byłoby
niesprawiedliwe i złe; a nowa próba,
podczas gdy wyrok z pierwszej próby
jest stanowczy, nieodwołalny, byłaby
jedynie kpiną, ponieważ nie mogłaby
odwrócić pierwszego wyroku sprawiedliwego Sędziego.
Ale Bóg postanowił anulować wyrok śmierci (unicestwienia), który
spadł na wszystkich przez Adama, zapewniając okup za wszystkich, dzięki
czemu wszyscy mogą mieć drugą próbę, w której ten, co ich odkupił, będzie
sędzią, gotowym i chętnym udzielić
wszelkiej potrzebnej pomocy tym,
którzy pragną skorzystać z tej drugiej
oferty życia. Jako że bardzo niewielu
naprawdę dowiaduje się o tym i przechodzi drugą próbę w obecnym czasie,
wszyscy inni zostaną do niej doprowa-

...i zwiastun obecności Chrystusa

85

dzeni w Wieku Tysiąclecia, ponieważ
taki jest plan Boży, a pełne zabezpieczenie zostało zapewnione zarówno co
do okupu za wszystkich, jak i w kwestii
wyznaczenia czasu lub wieku na osądzenie wszystkich.
Każda próba musi się zakończyć
wydaniem wyroku. Pierwsza próba
w Edenie zakończyła się wyrokiem
zgodnym ze słowami: „Na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu”
(Rzym. 5:18). Po drugiej próbie również zapadnie wyrok. Nieliczni, którzy w Wieku Ewangelii doszli do pełnej znajomości prawdy, są na drugiej
próbie. Jeśli będą posłuszni prawdzie,
zostaną uznani za godnych życia, a ich
imiona zostaną zapisane w księdze życia i będą wyznane przed Ojcem i świętymi aniołami, podczas gdy ci, którzy
dobrowolnie grzeszą po tym, jak doszli
do pełnego poznania prawdy, i którzy pogardzą łaską okupu po tym, jak
zostali usprawiedliwieni i uświęceni
(Hebr. 6:4‑6 i 10:26,30), zostaną skazani jako niegodni życia; a ponieważ jest
to ich druga próba, wyrok ten odnosi
się do „drugiej śmierci”, co odróżnia ją
od pierwszego wyroku, który spadł na
wszystkich ludzi w wyniku pierwszej
lub reprezentatywnej próby.
Jakkolwiek w Tysiącleciu, kiedy
świat będzie przechodził drugą próbę,
niektóre warunki będą się różnić od
obecnych, jednak główne warunki lub
testy próby będą takie same jak teraz.
Innymi słowy, świat będzie wtedy sądzony, aby udowodnić, kto jest godny
życia (drugiego życia – restytucji), a kto
godny śmierci (drugiej śmierci – ostatecznego wytracenia).
Życie było oryginalnym darem
Boga dla Jego stworzeń. W sposób reprezentatywny ich następnie wypróbował. W nieposłuszeństwie Adama
podczas pierwszej próby pierwszy lub
pierwotny dar życia został utracony,
utracony dla wszystkich i na wszystkich przyszła śmierć (pierwsza). Przez
innego przedstawiciela wszyscy zostali
odkupieni od pierwszego potępienia,
pierwszego wyroku śmierci, usprawiedliwieni do ponownego życia – drugiego lub przywróconego życia. Każdemu
człowiekowi przyznawana jest druga
próba, aby udowodnić (tym razem indywidualnie i nie w sposób reprezentatywny), kto jest godny wiecznego zachowania daru Bożego (życia), a kto nie
jest tego godny. To druga oferta tego
daru życia (drugie życie). Tym razem
jest on oferowany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jako wierny

przedstawiciel Ojca dał siebie na okup
za nas; a ci, którzy zostaną uznani za
niegodnych drugiego życia, na mocy
drugiej próby będą skazani na śmierć –
drugą śmierć.
Niepowodzenie w pierwszej próbie
nie było wynikiem niedoskonałości;
Bóg bowiem stworzył człowieka „prawego”, „bardzo dobrego”, „na obraz Boży”,
ale był to wynik braku doświadczenia,
braku wiedzy. Ten brak wiedzy Bóg był
gotowy i chętny uzupełnić, gdyż zaproponował udzielenie człowiekowi korzyści z Boskiej wiedzy poprzez prawa
i pouczenia. Ale tak jak Bóg przewidział
i znał dozwolone dobro, człowiek postanowił zgromadzić doświadczenia na
własną rękę, nie słuchając Boskiej rady.
Bóg odkupił wszystkich od tego pierwszego wykroczenia i potępienia i przewidział kolejną, drugą próbę, wiedząc,
że niektórzy po gorzkim doświadczeniu
nieposłuszeństwa wybiorą w drugiej
próbie życie, obierając posłuszeństwo
wszystkim Jego sprawiedliwym i pełnym miłości ustaleniom i prawom.
Druga próba jest ostateczna. Nie
ma żadnej wzmianki o kolejnym odkupieniu dla kogoś, kto w drugiej próbie
zostanie uznany za godnego drugiej
śmierci, niegodnego drugiego lub przywróconego życia. Przeciwnie, mamy
pewność, że każdy, kto odrzuci tę drugą
ofertę życia, nie może mieć nadziei na
kolejną łaskę; albowiem „Chrystus już
więcej nie umiera”, śmierć już nigdy nie
będzie nad Nim panować – On jest teraz odporny na śmierć, nieśmiertelny.
Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym sugestii trzeciej próby; w konsekwencji nie
może być trzeciej śmierci i nie ma o takowej wzmianki. Co więcej, nikt, kto
ma rozsądny umysł i pojmuje zagadnienie w pełni, nie może oczekiwać trzeciej
lub jeszcze kolejnej próby; ponieważ
druga jest ułożona w tak wszechstronnej skali, by już nie zachodziła potrzeba następnej. Wiek Tysiąclecia zapewni wszystkim pełną WIEDZĘ i pełną
MOŻLIWOŚĆ. „Ziemia bowiem będzie
napełniona poznaniem chwały PANA,
jak wody napełniają morze” (Abak.
2:14). Odziedziczone słabości nie będą
już obciążać ludzi; nie będzie już dłużej prawdziwym przysłowie: „Ojcowie
jedli cierpkie winogrona [grzechu],
a synom ścierpły zęby. (...) Każdemu
człowiekowi, który zje cierpkie winogrona [zgrzeszy], ścierpną [jego własne] zęby. Dusza [istota], która grzeszy
[umyślnie i świadomie wobec pełnego
światła i zdolności] UMRZE” – zob.
Ezech. 18:20 i Jer. 31:29‑30.
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Nie trzeba wiele argumentować,
aby przekonać dowolną rozsądną istotę, że jest tu mowa o drugiej próbie do
drugiego lub odkupionego życia, a nie
o pierwszej próbie w Edenie*, z powodu której rodzimy się w grzechu,
ukształtowani w niegodziwości, i żyjemy przez kilka krótkich lat umierania
i wzdychania. Wyraźnie odnosi się to
do próby świata w Wieku Tysiąclecia,
drugiej próby, oraz pokazuje, jak już się
przekonaliśmy, że w tej próbie niektórzy zostaną uznani za godnych drugiego życia i że umyślny grzesznik będzie
uczestniczył w drugiej śmierci, karze
dla wszystkich, którzy poniosą porażkę w drugiej próbie, której warunki nie
mogłyby być bardziej korzystne niż te,
jakie zostały dla niej ustalone.
*
W tym, podobnie jak w innych związkach, należy pamiętać, że naród żydowski
i ich przymierze życia przez posłuszeństwo itp. obrazowały tylko świat, w tym
ich samych, w drugiej próbie pod Nowym
Przymierzem, na które tamto było typem.

Wybierz życie, abyś
żył
„Oto dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło.” „Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc
życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo” –
5 Mojż. 30:15,19.
Przechodzimy teraz do rozważenia innych stwierdzeń Pisma Świętego
zgodnie z wnioskami zawartymi w poprzednim artykule.
Zacytowane tutaj słowa wyrzekł
Mojżesz do Izraela. Aby je docenić,
musimy pamiętać, że Izrael jako lud
i wszystkie ich przymierza itp. miały
figuralne znaczenie. Powyższe słowa
„wybierz życie” wydają się sugerować,
że Izrael został postawiony przed sądem
na życie lub śmierć. Ale tak nie jest, bo
podobnie jak wszyscy inni ludzie byli
oni już skazani na śmierć przez nieposłuszeństwo Adama w pierwszej próbie
i nie mogli zostać poddani pełnej próbie, dopóki nie zostaną odkupieni od
pierwszego potępienia lub przekleństwa śmierci.
Bóg wiedział, że nie mogą uzyskać
życia przez przestrzeganie Prawa, bez
względu na to, jak bardzo by starali się to robić, ponieważ podobnie jak
wszyscy inni byli słabi, zdeprawowani przez gorzkie grona grzechu, które
zjadł Adam i które dalej spożywały jego
dzieci. Tak więc, jak oświadcza Paweł,
Prawo dane Izraelowi nie mogło dać im

życia z powodu słabości lub zepsucia
ich upadłej natury (Rzym. 8:3; Hebr.
7:19 i Hebr. 10:1‑10).
Niemniej jednak Bóg widział dla
nich korzyść nawet z nieudanej próby doskonałego życia; że rozwinie ich
ona i pokaże im potrzebę lepszej ofiary, okupu i większego wybawiciela niż
Mojżesz. A wszystko to stanowiło wzór
lub cień wielkiej, drugiej próby zapewnionej dla całego świata (który Izrael
wyobrażał), zabezpieczonej lepszymi
ofiarami za grzech, które tam miały
charakter symboliczny, by zostać zrealizowane przez wielkiego proroka, którego Mojżesz był tylko typem.
Zauważenie tym sposobem, że
próba życia lub śmierci przedstawiona
Izraelowi była obrazem wielkiej drugiej próby i jej kwestii życia i śmierci
– drugiego (lub przywróconego) życia
i drugiej śmierci – może pomóc niektórym dostrzec, że wielki tysiącletni
dzień próby, w której nasz Pan Jezus
został mianowany Sędzią, zawiera
dwie kwestie: życie i śmierć. Następnie
wszyscy zostaną wezwani do podjęcia
decyzji i dokonania wyboru, a końcowy
werdykt będzie zgodny z wyborem wyrażonym przez postępowanie każdego
w tym wieku próby w jak najkorzystniejszych okolicznościach.
Druga próba, jej wyrok i rezultat
ukazane są również w słowach Mojżesza zacytowanych przez Piotra (Dzieje
Ap. 3:22‑23): „Proroka jak ja wzbudzi
wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych
braci. Jego będziecie słuchać [okazywać posłuszeństwo] we wszystkim, co
wam powie. I stanie się, że każda dusza [istota], która nie będzie słuchać
[nie posłucha] tego proroka [słuchając,
wybrałaby życie], będzie wytracona
spośród ludu”. Te kilka słów zwraca
naszą uwagę na drugą, przyszłą próbę
dla świata. Pokazuje wielkiego Proroka
lub Nauczyciela, wzbudzonego przez
Boga w celu przeprowadzenia nowego
sądu lub próby potępionej rasy, którą
wykupił On od pierwszego potępienia.
Pokazuje także warunki tej drugiej
próby prawości i posłuszeństwa oraz
to, że po jej zakończeniu niektórzy zostaną uznani za godnych drugiego lub
przywróconego życia, a niektórzy godni
zniszczenia – drugiej śmierci.
Jezus, który odkupił wszystkich
przez swoją doskonałą i kosztowną
ofiarę, jest głową tego wielkiego proroka, a podczas Wieku Ewangelii Bóg wybiera członków Jego Ciała, „malutkie
stadko”, które wraz z Jezusem stanowić
będzie Bożych pośredników w sądzeniu

świata: „Czy nie wiecie, że święci będą
sądzić świat?” – 1 Kor. 6:2.
Pan zwraca naszą uwagę na tę samą
sprawę w Mat. 25:31‑46. W kilku słowach ukazuje próbę świata (a nie wierzących z Kościoła, którzy jako członkowie Jego ciała są z Nim w chwale
podczas tego tysiącletniego panowania,
sądząc, rządząc i błogosławiąc świat)
i kończąc ilustrację drugiej próby, nasz
Pan pokazuje również te same dwie
klasy, o których wspomniano powyżej,
i ich przeciwne zapłaty – jedna klasa,
która jest posłuszna i godzi się na Jego
zarządzenia, uzyskuje pełnię błogosławieństw drugiego życia i dlatego jest
nazywana „błogosławioną”. Druga klasa przy każdej okazji jest nieposłuszna i doświadcza drugiego potępienia
śmierci, „drugiej śmierci”, a zatem jest
„przeklęta” lub ponownie potępiona.
Pierwsza próba dotyczyła tylko
ludzkości, a zatem jej kara lub przekleństwo, pierwsza śmierć, dotyczyła
tylko człowieka. Ale druga próba ma
być znacznie bardziej kompleksowa. Będzie to nie tylko próba upadłej
i niedoskonałej ludzkości, ale obejmie
wszystkie inne rzeczy i zasady, niebędące w harmonii z Bogiem. „Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd,
nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą,
czy złą” [Kazn. 12:14].
„Przyszły sąd” [Dzieje Ap. 24:25]
obejmie sąd potępiający wszystkie fałszywe systemy – cywilne, społeczne
i religijne. Zostaną one osądzone, potępione i usunięte na początku Tysiąclecia, światło prawdy sprawi, że popadną
w niełaskę i ostatecznie znikną. Sąd ten
jest po pierwsze po to, aby próba człowieka przebiegała bez przeszkód, którymi mogłyby być błędy, uprzedzenia
itp. Obejmie ona także proces „aniołów, którzy zgrzeszyli” – tych aniołów,
którzy nie zachowali pierwszego stanu
czystości i posłuszeństwa względem
Boga. Tak napisał apostoł o członkach
ciała wielkiego Proroka i Najwyższego
Kapłana, który ma być Sędzią wszystkich: „Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów?” – 1 Kor. 6:3.
W takim przypadku potępienie
drugiej próby (zniszczenie, druga
śmierć) obejmie szerszy zakres przestępców niż kara lub klątwa za niepowodzenie w ramach pierwszej próby.
Jednym słowem, drugie zniszczenie
pod koniec drugiej próby jest całkowitym zniszczeniem każdej istoty i każdej rzeczy, która nie będzie wychwalać
Boga i nie będzie użyteczna i błogosławiona dla Jego ogólnego stworzenia.

Tak więc druga śmierć odnosi się do
doskonałego przyszłego wieku, tak jak
Gehenna z Doliny Hinnom była związana z obrazowym miastem i królestwem
Izraela. Zniszczy i pochłonie całkowicie
wszystko, co zostanie do niej wrzucone.
(Zobacz poniższy artykuł „Nieumierające robaki i niegasnące ognie”.)
Tak widziana druga śmierć nie
oznacza po prostu śmierci lub zniszczenia po raz drugi; bo w „drugiej śmierci”
zostaną zniszczone i takie rzeczy, które
nigdy wcześniej nie zostały zniszczone,
na przykład Szatan jeszcze nigdy nie
umarł, zatem nie może to oznaczać dla
niego śmierci po raz drugi. Tak samo
niektóre systemy błędów, które zostaną zniszczone w Gehennie, czyli drugiej
śmierci, nigdy wcześniej nie zostały
zniszczone; dlatego ta druga śmierć,
w której zostaną one zniszczone, nie
może być uważana za ich zniszczenie
po raz drugi. Druga śmierć, czyli zniszczenie, to określenie zniszczenia, które spotka każdą złą rzecz w rezultacie
lub wskutek werdyktu drugiego sądu,
„przyszłego sądu”.

Jezioro ognia
i siarki, czyli druga
śmierć
(...) będą mieli udział w jeziorze
płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć – Obj. 21:8.
Kilka proroczych obrazów Tysiąclecia i jego działań nakreślonych w rozdziałach 20 i 21 Księgi Objawienia wyraźnie pokazują cel i wynik tego wieku
próby, zgodnie z harmonią Pisma Świętego, jak wspomniano w poprzednich
artykułach.
Rozdział 20, wersety 2,4,11 wraz
z wersetami 1,2,10,11 z rozdziału 21
ukazuje początek wieku sądu, powstrzymywanie zaślepiających błędów
i wprowadzających w błąd systemów.
Bestia i fałszywy prorok są głównymi
symbolami i reprezentują organizacje
lub systemy błędów, których tutaj nie
będziemy wyjaśniać. (Robiliśmy to do
tej pory i zrobimy ponownie, jak Bóg
da, w kolejnym tomie „Wykładów Pisma Świętego”.) Ten osąd przeciwko
„tronom” współczesności oraz przeciwko systemom „bestii i fałszywego
proroka” następuje szybko po wprowadzeniu panowania tego tysiącletniego
sądu. Trony obecnego panowania na
ziemi zostaną „obalone”, a panowanie
przeniesione na wielkiego Proroka i Sędziego (por. Dan. 7:9,14,22). Systemy
błędów zostaną szybko ocenione jako

...i zwiastun obecności Chrystusa
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godne zniszczenia, jeziora ognia, drugiej śmierci (zob. Obj. 19:20).
Zatem drugie zniszczenie (lub
śmierć) rozpoczyna się dość wcześnie
w procesie nowego sądu – w odniesieniu do systemów błędu. Ale to nie dociera do ludzi jako jednostek, dopóki
nie przejdą całkowitego procesu z pełną możliwością wyboru życia, i to życia wiecznego. Wersety Obj. 20:12‑13
i 21:3‑7 wskazują na błogosławioną, korzystną próbę, w której wszyscy umarli
i żyjący (oprócz Kościoła, który wraz
z Chrystusem Jezusem stanowi królów,
kapłanów, współdziedziców i sędziów)
będą doprowadzeni do pełnego poznania prawdy, uwolnieni od smutku
i bólu, oswobodzeni ze wszelkich zaślepiających błędów i uprzedzeń oraz
sprawdzeni – „każdy według swoich
uczynków” [Obj. 20:13].
Wspaniałym rezultatem tej próby
będzie czysty wszechświat. Jak wyraża
to Objawiciel: „A wszelkie stworzenie,
które jest w niebie i na ziemi (...) mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” [Obj. 5:13].
Jednak taki rezultat zostanie osiągnięty
w harmonii ze wszystkimi działaniami
Boga, przeszłymi i teraźniejszymi, które zawsze uznawały wolność woli człowieka mogącego wybrać dobro lub zło,
życie lub śmierć.
Nie możemy wątpić, że kiedy
u schyłku Tysiąclecia Bóg ponownie
pozwoli na „krótki czas” triumfu zła, po
to, by w ten sposób przetestować swoje
stworzenia, dokładnie już wówczas zapoznane zarówno z dobrem, jak i złem
oraz ich konsekwencjami, a także by zademonstrować wszystkim swoją sprawiedliwość – że ci, którzy na koniec
będą woleli i wybiorą zło, zostaną odcięci, zniszczeni. W ten sposób Bóg na
całą wieczność usunie wszystkich, którzy nie kochają sprawiedliwości i nie
czują nienawiści do niegodziwości.
Czytamy o tych sprawdzianach, że
Szatan będzie starał się sprowadzić na
manowce całą ludzkość, której ogromne rzesze będą wtedy jak piasek morski;
ale nie spodziewamy się, że wielu z nich
wybierze zło i nieposłuszeństwo, mając
przed sobą doświadczenia z przeszłości
oraz nie doznając przeszkód ze strony
teraźniejszych słabości i zaślepiających
wpływów. Jednak skoro Bóg nie podaje nam ani liczby, ani proporcji tych,
którzy będą uznani za godnych życia,
i tych, którzy zostaną uznani za godnych śmierci (drugiej śmierci), nie możemy upierać się przy jakimś poglądzie.

Co do jednej rzeczy możemy być pewni
– Bóg nie pragnie śmierci niepobożnych, ale chciałby, żeby wszyscy nawrócili się do Niego i żyli; i nikt nie zostanie
zniszczony w „jeziorze ognia i siarki”
(symbol całkowitego zniszczenia, podobnie jak Gehenna), kto jest godny
życia i którego dłuższe życie byłoby błogosławieństwem dla niego samego lub
dla innych w harmonii z prawością.
To całkowite i beznadziejne zniszczenie jest przeznaczone tylko dla
umyślnych złoczyńców, którzy, podobnie jak Szatan, z powodu pychy serca
i buntu przeciwko Bogu będą kochać
i czynić zło pomimo przejawów dezaprobaty ze strony Boga i niezależnie
od ich doświadczenia z karami. Pozornie dobroć i miłość Boga w zapewnieniu okupu, restytucji i drugiej szansy
dla człowieka, zamiast doprowadzić
ich do odrazy dla grzechu, doprowadzą ich do przypuszczenia, że Bóg jest
zbyt kochający, aby ukarać ich drugą
śmiercią lub że gdyby to zrobił, dałby im inne i kolejne szanse. Opierając
się w ten sposób na rzekomej słabości
Boskiego charakteru, mogą być skłonni do skorzystania z łaski (przychylności) Boga i wykorzystywania jej jako
przyzwolenia na umyślny grzech. Ale
nie pójdą dalej, bo ich szaleństwo się
ujawni. Ich całkowite zniszczenie pokaże sprawiedliwym harmonię i idealną
równowagę sprawiedliwości, mądrości,
miłości i mocy w Boskim Władcy. Tacy
nazywani są aniołami (posłańcami,
wyznawcami, sługami) Szatana. A dla
nich, podobnie jak i dla Szatana, całkowite zniszczenie drugiej śmierci jest
przygotowane przez mądrego, kochającego i sprawiedliwego Stwórcę. I tak,
w przypowieści o owcach i kozłach ci
ostatni nazwani są posłańcami lub sługami Szatana. Do nich powie On: „Idźcie ode mnie, przeklęci [przeklęci po raz
drugi, uwolnieni od pierwszej klątwy
śmierci, a teraz skazani lub przeklęci
po raz drugi za swój własny, umyślny
grzech] w wieczny ogień, przygotowany
dla diabła i jego aniołów” [Mat. 25:41].
Ogień jest symbolem zniszczenia, tak
jak owce i kozy są symbolami, stąd idea
byłaby taka jak w Objawieniu – wieczne zniszczenie – druga śmierć.
Czytamy więc: „I pójdą ci na kaźń
wieczną” [w. 46 NB] [greckie kolasin
„odcięcie” od życia – to samo słowo
używane jest w grece w znaczeniu odcinania gałęzi z drzewa]; otrzymają karę
przewidzianą dla umyślnych grzeszników podczas drugiej próby, a mianowicie drugą śmierć.
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Zauważcie, że karą nie są wieczne
męki, tylko śmierć: „Zapłatą za grzech
jest śmierć” – odcięcie od życia, wytracenie.
Można z tej przypowieści wyciągnąć wniosek – z symboli użytych przez
naszego Pana – że rozmyślni grzesznicy, którzy pójdą na drugą śmierć, będą
nieliczni w porównaniu z posłusznymi, którzy pójdą do życia; bo owce są
znacznie liczniejsze niż kozły.
Prawdziwy charakter klasy kozłów
jest przedstawiony w Obj. 21:8. „Bojaźliwi i niewierzący [którzy nie ufają
Bogu], obrzydliwi, mordercy [nienawidzący braci], rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy [którzy nadużywają
i niewłaściwie korzystają z Boskich
łask, którzy sobie lub jakiejś rzeczy
czy stworzeniu służą i oddają cześć należną Bogu] i wszyscy kłamcy [‘każdy,
kto miłuje i czyni kłamstwo’ – jednym
słowem, wszyscy, którzy nie kochają prawdy i jej nie szukają oraz jej nie
bronią ani jej nie trzymają za wszelką
cenę], będą mieli swój udział w jeziorze, które płonie ogniem i siarką [Gehenna, symbol całkowitego zniszczenia], którym jest druga śmierć”. Takie
towarzystwo byłoby odpychające dla
każdej uczciwej, prawej istoty. Trudno
jest takich teraz tolerować, kiedy możemy im współczuć, wiedząc, że takie
usposobienie jest teraz w dużej mierze
wynikiem odziedziczonej słabości ciała. Mamy do pewnego stopnia współczucie dla nich przez wzgląd na to, że
i w naszym przypadku często chętnie
zrobilibyśmy dobrze, ale jest w nas
zło. Jednak pod koniec drugiego sądu,
kiedy Pan, sprawiedliwy Sędzia udzieli
wszelkiej korzystnej możliwości wiedzy
i umiejętności, klasa ta będzie przedmiotem wstrętu i odrazą dla wszystkich będących w harmonii z Królem
Chwały. Będziemy się radować, gdy po
zakończeniu próby zostanie im zabrany
dar życia, którego okazali się niegodni,
a niszczyciele ziemi oraz cała ich praca
i wpływ zostaną zniszczone.
Obj. 20:10 mówi nam, że po ostatecznej próbie pod koniec Tysiąclecia
Szatan zostanie wrzucony do jeziora
ognia (podobnie jak Gehenna – symbol
całkowitego zniszczenia), i przypomina nam o bestii i fałszywym proroku,
systemach, które w Wieku Ewangelii
zwiodły niektórych; mamy powiedziane, że oni (te systemy) będą dręczeni,
dzień i noc, na zawsze lub, jak wyraża
to Obj. 19:3, mówiąc o jednym z tych
systemów: „A jej dym wznosi się na
wieki wieków”. Innymi słowy, wspo-
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mnienia i lekcje związane ze zniszczeniem zwodniczych systemów i błędów
zostaną na długo zapamiętane – dym
nadal będzie się unosił, po tym jak niszczycielski ogień wykona swoją pracę.
Werset 9 mówi o zniszczeniu tych,
którzy przyłączą się do Szatana podczas
ostatniego buntu, a werset 15 informuje
o tym samym zniszczeniu innymi słowami, używając do jego przedstawienia
symbolu „jeziora ognia”.
Werset 14 [BT] stwierdza: „A Śmierć
i Otchłań [hades – grób] wrzucono
do jeziora ognia [zniszczenia]. To jest
śmierć druga – jezioro ognia” (rękopis
synaicki).
„Śmierć i piekło” [hades] pojawiają
się w tej księdze kilkakrotnie jako określenia pierwszej śmierci. Hades to stan
śmierci, czasem tłumaczony jako grób.
Nazywany jest wielkim więzieniem,
ponieważ ci, którzy do niego wchodzą,
choć są naprawdę martwi, są uważani
nie za nieistniejących, lecz tylko przez
pewien czas uwięzionych; zostaną oni
wyzwoleni do życia, wolności i nowej
próby przez Tego, który ich wykupił od
kary z pierwszej próby. W świetle Bożego celu i obietnicy restytucji dla wszystkich oraz drugiej próby mówi się o grobie jako o wielkim „domu więziennym”,
w którym więźniowie śmierci (Adamowej lub pierwszej śmierci) oczekują
wyzwolenia. Choć podległa rozkładowi w śmierci, tożsamość każdej istoty
jest zachowana w umyśle i mocy Boga
i zostanie odtworzona w odpowiednim
czasie dzięki mocy zmartwychwstania.
O hadesie, więzieniu, grobie mówią
prorocy, sam Mistrz i apostołowie (Oz.
13:14; Izaj. 61:1; Łuk. 4:18; Jan 5:28;
1 Kor. 15:55). Grób jest tak naprawdę
symbolem nadziei, bo nie mówilibyśmy
o nim jako o domu więziennym, gdyby
nie nadzieja zmartwychwstania. Gdybyśmy wierzyli, że śmierć zakończyła
istnienie na zawsze, wszelka nadzieja
na uwolnienie umarłych znikłaby i nie
pomyślelibyśmy o nich jako o przebywających w więzieniu ani o nadziei na
ich wyzwolenie.
Zastosuj tę myśl do rozważanego
wersetu, a oto, co z tego wynika: Pierwsza śmierć i związane z nią z Bożej łaski
nadzieje zmartwychwstania przeminą
lub zostaną całkowicie zniszczone drugą śmiercią. Odtąd nie będzie już czegoś takiego jak śmierć pod pierwszym
wyrokiem z powodu grzechu Adama
i nadzieja na zmartwychwstanie – anulowanie kary. To wszystko się zakończy; każdy więzień zostanie uwolniony
od całej winy, potępienia i kary pierw-

szej próby, a wyrok drugiej próby, czy
to do drugiego życia, czy do drugiej
śmierci, całkowicie pochłonie i zniszczy
karę pierwszego wyroku oraz związane
z tym nadzieje. Hades nigdy nie jest kojarzony z drugą śmiercią, ponieważ ci,
którzy idą na drugą śmierć, w żadnym
wypadku nie są „więźniami nadziei”
[Zach. 9:12]; są całkowicie zniszczeni, wymarli, bez nadziei na wyzwolenie przez zmartwychwstanie. Stąd
też słuszne jest stwierdzenie mówiące
o zniszczeniu hadesu.
Zniszczenie pierwszej śmierci i hadesu rozpoczyna się wraz z początkiem
panowania Tysiąclecia i trwa do jego
zakończenia. Jest to stopniowy proces
niszczenia. Jest to zgodne z wyjaśnieniem Pawła dotyczącym proroctwa Izajasza: „Wtedy [kiedy „malutkie stadko”,
„my” będziemy przemienieni do pełni
boskiej natury i podobieństwa i zaczniemy królować i błogosławić świat –
wtedy] wypełni się to słowo, które jest
napisane: [Izaj. 25:6‑8] Zniszczy [obróci w ruinę lub wrzuci do symbolicznego ‘jeziora ognia’] na tej górze [symbol
Królestwa Bożego lub Nowego Jeruzalem] zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi [śmierć] i przykrycie [niewiedzy] rozciągnięte nad wszystkimi
narodami. Połknie [pierwszą] śmierć
w zwycięstwie” – 1 Kor. 15:54‑55.
Zatem wydanie śmierci i grobu na
zniszczenie w Wieku Tysiąclecia jest
częścią drugiego zniszczenia, które
obejmie każdą niewłaściwą, szkodliwą
i bezużyteczną rzecz (Izaj. 11:9; Psalm
101:5‑8). Ale druga śmierć – wyrok
drugiej próby – jest ostateczna i nigdy
nie zostanie zniszczona. Niech wszyscy
miłośnicy sprawiedliwości powiedzą:
Amen, ponieważ zniszczenie drugiej
śmierci, usunięcie wyroku drugiej próby, oznaczałoby ponowne uwolnienie
wszystkich złych systemów (bestii itp.)
i Szatana, wszystkich, którzy kochają
i praktykują zło i oszustwo oraz hańbią
Pana, aby przeciwstawiać się, obrażać
i starać się obalić tych, którzy kochają
Go i pragną Mu służyć oraz radują się
Jego łaską. Cieszymy się, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale że Boska
sprawiedliwość złączy się z Bożą mądrością, miłością i mocą, aby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość na stałej
podstawie.

Zstąpienie do piekła
„Niegodziwi zstąpią do piekła,
wszystkie narody, które zapominają
Boga” – Psalm 9:18.

To stwierdzenie Pana zapisane przez psalmistę przyjmujemy bez
żadnych zastrzeżeń i musimy je zaakceptować jako pozytywny fakt. Gdyby
twierdzenia „ortodoksji” były prawdziwe, byłaby to rzeczywiście przerażająca
myśl. Piekło oznacza dla nich miejsce
bezlitosnej męki, gdzie niezliczone miliony ludzi wiją się w udręce, torturowane dosłownym ogniem lub wyrzutami sumienia, co, zdaniem niektórych,
jest jeszcze gorsze. Pod tym przerażającym stwierdzeniem kryje się, jak wierzą, fakt, że ogromna większość ludzkości zdąża do swojego strasznego końca;
a mimo to słabe są wysiłki podejmowane w celu ich uratowania. Babilon wciąż
ma dużo czasu na rozrywkę społeczną
i świętowanie, który, w myśl ich przekonań, powinno się przeznaczyć na
niepohamowane dążenie do ocalenia
ginących. I wciąż ma mnóstwo pieniędzy na zaspokojenie pychy żywota i pożądliwości oczu, a można by je przeznaczyć na ten sam cel; lecz zamiast tego
jesteście świadkami jego kosztownych
salonów mody, jego wielkich organów,
jego kosztownych strojów, jego pogardy dla biednych, jego żądzy zysku i walki o światowe zaszczyty.
Spójrzmy jednak na prawdziwe
znaczenie słowa piekło, o którym Bóg
mówi, że zstąpią tam niegodziwi i zapomniane narody. Okazuje się, że jest
to tłumaczenie hebrajskiego słowa szeol, które oznacza po prostu stan lub
stadium śmierci. Nie ma w nim ani
odrobiny z pojęcia życia czy męki; i żaden uczony nie może go w jakikolwiek
sposób przekręcać lub odwracać tak,
by oznaczało coś innego. A wszelkiego
rodzaju cierpienia są niemożliwe tam,
gdzie nie ma świadomości ani życia.
Psalmista mówi: „W śmierci bowiem
nie ma pamięci o tobie, a w grobie [szeolu] któż cię będzie wysławiać?” (Psalm
6:6). I znowu jest napisane: „Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi
czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma
bowiem żadnej pracy ani zamysłu,
ani wiedzy, ani mądrości w grobie
[szeolu], do którego zmierzasz” (Kazn.
9:10). Odpowiadającym mu greckim
słowem jest hades, które także oznacza
stan lub stadium śmierci i żadne inne
znaczenie nie może być w sposób właściwy przypisane do obu z nich. Każdy
dobrze wykształcony pastor wie, że to
prawda, a niewiedza w tym zakresie nie
jest usprawiedliwiona w czasach, gdy
książki są tak powszechne i tanie. Ale
oni nadal głoszą tę fałszywą ideę piekła,
która jest niczym innym jak oszczer-
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stwem przeciwko charakterowi Boga,
tak jakby wciąż byli pogrążeni w niewiedzy ciemnych wieków. Ten właśnie
tekst, który teraz rozważamy, jest nieustannie cytowany i głoszony przez ludzi, którzy powinni znać, i wielu z nich
zaiste zna prawdziwe znaczenie hebrajskiego słowa szeol, a jednak starają się
oni podtrzymywać tę przerażającą doktrynę o wiecznych torturach, świadomie wypaczając ten werset.
Cóż, zapytacie, skąd w ogóle wzięła się ta idea i jak uzyskała taką powszechną akceptację? Odpowiadamy,
że wywodzi się z papiestwa i była częścią jego planu wyciągania pieniędzy od
nieświadomych i łudzących się poddanych. Papiestwo nauczało, że to miejsce
męki zostało przygotowane dla wszystkich, którzy nie szukają ochrony Kościoła (papieskiego). Jak się utrzymuje,
pójdą tam z pewnością wszyscy heretycy (wszyscy spoza Kościoła rzymskokatolickiego); zaś ci z Kościoła papieskiego, którzy nie zostali uznani za godnych
nieba, mogą przebywać w czyśćcu, by
ponieść karę naprawczą, która może
zostać skrócona i anulowana dzięki dobrej woli ich przyjaciół, którzy zadbają
o modlitwy kapłanów itd.
Żadna inna doktryna Kościoła
rzymskiego nigdy nie zrobiła tak wiele,
by utrzymać jeńców w niewoli strachu
i zwiększyć własne dochody. Kościoły
protestanckie, wychodząc z systemu
rzymskiego, odrzuciły doktrynę czyśćca, ale zachowały gorszą doktrynę –
o wiecznych torturach. Chociaż wzrost
i rozprzestrzenianie się wiedzy dowiodły, że jest to nieprawda, jednak papiestwo, uznając ją za tak potężny środek
do przywiązania poddanych i czerpania zysków, nie chce się z nią rozstać.
Ponieważ jednak rozumne i oświecone
umysły zaczynają kwestionować ten
dogmat, jego polityka polega obecnie
na hamowaniu rozumu i rzucaniu przekleństw przeciwko dociekaniu. Gdyby
kiedyś ta więź strachu została zerwana,
a dzieci Boże polegałyby całkowicie na
Jego Słowie, te wielkie systemy błędu
wkrótce by się rozpłynęły.
Jeśli podstawimy do naszego tekstu prawdziwe znaczenie słowa szeol,
będzie on brzmiał: „Niegodziwi obrócą
się do stanu śmierci i wszystkie narody,
które zapominają o Bogu”. Wierzymy
w to, ale kim są ci niegodziwcy? W pewnym sensie wszyscy ludzie są niegodziwi, ponieważ wszyscy przekraczają
prawo Boże, ale w pełnym tego słowa
znaczeniu niegodziwymi są ci, którzy
z całkowitą wiedzą o grzeszności grze-

chu i lekarstwie przewidzianym do ich
wyzdrowienia, umyślnie trwają w grzechu i odrzucają środek zaradczy.
Jak dotąd niewielu, tylko poświęceni wierzący, poznało Boga; świat Go
nie zna, a narody nie mogą zapomnieć
o Bogu, dopóki nie zostaną po raz
pierwszy z Nim zapoznane. Poświęceni
zostali oświeceni, wiarą przywiedzeni
przez ducha do zrozumienia głębokich
i ukrytych rzeczy Boga, które objawiają chwałę Bożego charakteru, ale które,
choć wyrażone w Jego Słowie, wydają
się światu jedynie próżną opowieścią
i głupotą.
Jak widzieliśmy do tej pory, nie
będzie tak w nadchodzącym wieku, bo
wtedy „ziemia będzie napełniona poznaniem PANA, tak jak wody okrywają
morze” (Izaj. 11:9). Wiele z tego, co teraz otrzymujemy przez wiarę, zostanie
wówczas naocznie pokazane światu.
Kiedy Ten, który wykupił człowieka
z mocy grobu (Oz. 13:14), zacznie odzyskiwać nabytą własność z więzienia
śmierci (Izaj. 61:1) – gdy śpiący obudzą się pod promieniami Słońca Sprawiedliwości, nie będą opieszali, by zdać
sobie sprawę z prawdy, którą dotąd
postrzegali jako pozornie bezsensowną
opowieść – że „Jezus Chrystus z łaski
Boga zakosztował śmierci za wszystkich” [Hebr. 2:9].
W poprzednim badaniu przekonaliśmy się również, że stopniowe
wejście na królewską „drogę świętą”
[Izaj. 35:8] w tym wieku będzie łatwe
i możliwe dla wszystkich, gdy wszystkie
kamienie – potknięcia, błędy itp. – zostaną usunięte, a ścieżki wyprostowane
dla ich stóp. Do tego wieku odnosi się
ten werset. Ci, którzy zignorują sprzyjające okoliczności tego wieku i nie będą
posłuszni sprawiedliwemu Sędziemu
i Władcy – Chrystusowi – naprawdę
będą niegodziwi. I każdy lojalny poddany Królestwa Bożego zatwierdzi
sprawiedliwy sąd, który ponownie obróci kogoś takiego do szeolu – do stanu śmierci. Taki ktoś będzie niegodny
życia, a gdyby pozwolono mu żyć, byłby
przekleństwem dla siebie i reszty ludzkości oraz skazą na dziele Bożym.
To będzie DRUGA ŚMIERĆ, z której nie będzie zmartwychwstania. Jeśli
odkupieni od pierwszej śmierci Adamowej (szeolu) przez ofiarę Chrystusa
umrą ponownie z powodu własnego
grzechu, „nie pozostaje już ofiara za
grzechy” (Hebr. 10:26). „Chrystus więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje” (Rzym. 6:9). Ta druga
śmierć powinna przerażać i odstraszać
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wszystkich, ponieważ ma to być ostateczny koniec istnienia dla wszystkich
uznanych za niegodnych życia. Ale nie
może być w niej cierpienia. Podobnie
jak pierwsza śmierć, jest to unicestwienie życia.
To dlatego, że ludzkość przez
grzech stała się przedmiotem śmierci
(szeolu, hadesu), Chrystus Jezus przyszedł nas zbawić i ocalić od śmierci. Po
to się Chrystus objawił, aby zniszczyć
śmierć (1 Jana 3:8; Hebr. 2:14). Śmierć
jest zaprzestaniem istnienia, brakiem
ŻYCIA. Nie ma żadnej różnicy między
stanem w pierwszej i drugiej śmierci, ale jest nadzieja na uwolnienie od
pierwszej, podczas gdy od drugiej nie
będzie uwolnienia i powrotu do życia.
Pierwszy wyrok śmierci został wydany
na wszystkich z powodu grzechu Adama, podczas gdy drugą śmierć można
ponieść tylko na skutek umyślnego indywidualnego grzechu.
Oczywiste jest, że nasz tekst odnosi
się do nadchodzącego wieku, ponieważ
zarówno święci, jak i grzesznicy idą teraz do szeolu, a Pismo Święte wskazuje,
że w czasie, gdy on będzie miał zastosowanie, tylko niegodziwcy tam pójdą.
A narody, które zapominają o Bogu,
muszą być narodami, które Go znały,
bo inaczej nie mogłyby Go zapomnieć;
narody nigdy nie zostały przywiedzione do tej wiedzy, ani nie zostaną, aż do
nadchodzącego czasu, kiedy znajomość
Pana napełni całą ziemię i nikt nie będzie musiał mówić do swego bliźniego:
„Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie
znali, od najmniejszego aż do największego z nich” (Izaj. 11:9; Jer. 31:34).
Z kolejnego dowodu dowiadujemy się,
że hebrajskie słowo szub, które w naszym tekście jest przetłumaczone jako
zstąpić, oznacza zawrócić do miejsca
lub warunku, gdzie było się kiedyś.
Kiedyś byli w szeolu i zostali odkupieni
przez drogocenną krew Chrystusa, i zostaną wyprowadzeni z szeolu; ale jeśli
będą niegodziwi, oni i wszyscy, którzy
zapominają o Bogu, zostaną zawróceni
do szeolu.

Nieumierające robaki
i niegasnące ognie
„I gdy wyjdą, zobaczą trupy ludzi,
którzy wystąpili przeciwko mnie. Ich
robak bowiem nie zdechnie i ich ogień
nie zgaśnie, i będą obrzydliwością dla
wszelkiego ciała” – Izaj. 66:24.
„Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż
mając dwoje oczu, zostać wrzuconym

do ognia piekielnego [Gehenny]; gdzie
robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” – Mar. 9:47‑48. Wersety 44 i 46 są
pominięte w starych manuskryptach.
Zobacz: Rev. Version [przekład poprawiony, por. BT].
Użyty tutaj przez proroka i naszego Pana obraz przedstawia całkowite
zniszczenie w drugiej śmierci. Mówimy
obraz, ponieważ nawet dla czytającego
powierzchownie musi być oczywiste, że
nie ma nieśmiertelnych robaków i że
ogień, który płonąłby nieustannie, nie
jest możliwy.
Podstawą faktu, na którym opiera
się owa ilustracja, jest nawiązanie naszego Pana do Gehenny (przetłumaczonej na piekło w powszechnych angielskich przekładach). Gehenna była
grecką nazwą doliny pod Jerozolimą,
zwanej po hebrajsku „Doliną Hinnom”.
Było to miejsce składowania miejskich
odpadów, śmieci, zwłok i nieczystości, w którym płonęły ogniska z siarką,
aby spalić padlinę, a tym samym zapobiec infekcji i zarazie. Czasami zwłoki
umieszczano w zagłębieniach skalnych
i nie wrzucano ich do ognia, a następnie robaki zapewne przyczyniały się do
ich rozkładu. Nikomu nie wolno było
tłumić czy gasić tych ognisk, a zatem
paliły się aż do strawienia substancji.
Zwyczajem było wrzucanie zwłok
niektórych przestępców do tej Doliny
Hinnom lub Gehenny, zamiast urządzania im godnego pochówku. (Nic
nigdy nie zostało wrzucone żywym do
Gehenny; Żydom nie wolno było torturować żadnych stworzeń.) W ten
sposób Gehenna była postrzegana oraz
znienawidzona jako miejsce najgor-

szej, przerażającej kary. Przez to stała
się też synonimem całkowitego i beznadziejnego zniszczenia; panowała
opinia, że przyzwoicie pochowani będą
wskrzeszeni, ale ci, którzy zostali zniszczeni w Gehennie, są wymazywani na
zawsze.
Ponieważ taka idea tkwiła w głowach Jego słuchaczy, jak słuszne było,
że nasz Pan użył Gehenny jako symbolu
lub obrazu drugiej śmierci, całkowitego
i ostatecznego zniszczenia wszystkich
niepoprawnych – zniszczenia pewnego
i odrażającego, razem z brudami i odpadami nowego porządku rzeczy.
Samo Jeruzalem było obrazem lub
symbolem królestwa Bożego, Nowego
Jeruzalem; i nawet Gehenna lub dolina
zniszczenia była odpowiednią ilustracją
drugiej śmierci, całkowitej eksterminacji wszystkich rzeczy ohydnych i plugawych pod koniec Tysiąclecia (Obj.
22:14‑15).
Uwagi proroka przenoszą nas
w przyszłość do czasu, gdy nowe niebiosa i nowa ziemia zostaną w pełni
ustanowione (werset 22) pod kontrolą Księcia Chwały, gdy zapanuje pełnia wiedzy i umiejętności, wszyscy
przestępcy zostaną wysłani na drugą
śmierć, pozaobraz Gehenny, i gdy tylko sprawiedliwi będą żyć, aby służyć,
być posłusznymi i cieszyć się Bożymi
błogosławieństwami. Wtedy takowi
ujrzą sprawiedliwość oraz mądrość
całkowitego zniszczenia niepoprawnych, umyślnych wrogów prawa. Jak
jest napisane: „Będą obrzydliwością dla
wszelkiego ciała”.
Zion’s Watch Tower, październik 1886,
R-891–R-896
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Jak wąż oszukał Ewę
„Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie
zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Tacy bowiem są fałszywymi
apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego,
sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy
przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków”
– 2 Kor. 11:3,13‑15.
czesny Kościół był otoczony wieloma zagorzałymi i jawnymi wrogami, ale przeciwko nim apostołowie
nigdy nie musieli ostrzegać owiec. Natomiast ciągle starali się przestrzegać
wierzących przed fałszywymi nauczycielami, głośnymi wyznawcami, kreującymi się na sługi światła, moralności
itp., ale nauczającymi błędów, które
dezorientowałyby umysły świętych
i przeszkadzały im w całkowitym dopełnieniu przymierza poświęcenia. Wielki
Pasterz owiec ostrzegł ich, żeby zważali
na Jego głos, a nie na głos obcych, sugerując, że inni będą próbować wołać
owce w Jego imieniu i kierować nimi,
lecz ich prowadzenie byłoby sprzeczne
z Jego przywództwem (Jan 10:1‑5).
Apostoł Piotr wskazał wyraźnie na
to samo zło, gdy powiedział: „Byli też
fałszywi prorocy wśród ludu [wśród
Żydów], jak i wśród was będą fałszywi
nauczyciele, którzy potajemnie [w subtelny sposób] wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich
odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą
zgubę” – 2 Piotra 2:1‑2.
Nie oznacza to, że nauczyciele ci
będą zaprzeczać naszemu Panu jako
osobie albo zaprzeczać Jego panowaniu lub władzy nad Kościołem. Taki
nauczyciel nigdy nie znalazłby poparcia
w Kościele; nikt w ogóle nie uznałby takiego kogoś za chrześcijanina. Byłaby
to całkowita niewierność, a tak otwarty
sposób działania uniemożliwiłby zwiedzenie owiec. Przeciwnie, ci, których
przeciwnik użył do wspierania błędu,
zawsze głośno wyznają wiarę w Pana.
W ten sposób przyoblekają się w światłość, jak nazywa to Paweł, i tym skuteczniej służą błędowi, który „ukradkiem”
wnoszą i stawiają przed Kościołem.
W tekście tym lepiej byłoby przetłumaczyć słowa Piotra: „Suwerennego
Władcę, który ich odkupił się zapierają”. W języku greckim zasadą jest
umieszczanie ważnej lub centralnej
myśli na pierwszym miejscu w zdaniu.
Tego tłumacze na ogół nie uwzględnili w tym przypadku, nie zauważając,
że okup jest główną myślą. W języku
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greckim jest tak, jak zacytowaliśmy
powyżej, pokazując wyraźnie, że zapieranie się, o którym mówi apostoł, jest
zaparciem się okupu – zaprzeczeniem,
że nasz Pan dał za nas i za wszystkich
ludzi „odpowiednią cenę”. Zaprzeczanie temu oznacza zaprzeczanie wszystkiemu: jest bowiem usunięciem fundamentu wszystkich naszych nadziei
i władzy Chrystusa. Jeśli bowiem nie
zostaliśmy „kupieni drogocenną krwią
Chrystusa”, to wciąż jesteśmy w grzechach, wciąż potępieni i bez nadziei. Jeśli nas nie kupił, nie jest naszym Panem
i nie ma prawa ani kontroli, ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Dlatego ci,
którzy zaprzeczają okupowi, naprawdę
zaprzeczają panowaniu Chrystusa, bez
względu na to, jak mocno utrzymują, że
uznają Jezusa za Pana.
Powaga tego, co Piotr nazywa „herezją zatracenia”, sięga daleko i prowadzi do wielu różnych błędów i herezji,
sprzeciwiających się innym prawdom
i kładąc podwaliny pod kolejne błędy.
Piotr dodaje: „Wielu zaś podąży za ich
zgubną drogą [niszczącą wręcz samą
podstawę nadziei i odpowiadające jej
uprawnienia konieczne przy uwzględnianiu wersetów, które się im sprzeciwiają], a droga prawdy [prawdziwa
droga zbawienia – poprzez okup – droga krzyża] z ich powodu będzie bluźniona”.
Przeciw takim nauczycielom, którzy świadomie lub nieświadomie służą
Szatanowi i błędowi oraz są wrogami
krzyża Chrystusowego, wypowiada się
Paweł w naszym tekście. Skoro Szatan
przez węża oszukał Ewę podstępną sofistyką, teraz poprzez takich nauczycieli oszukuje wśród was i sprowadzi
na manowce czysty, dziewiczy Kościół,
zaręczony z Chrystusem. Oczywiście od
czasu do czasu przez cały obecny wiek
Szatan silił się i poddawał próbom nominalną dziewicę Chrystusa, ale tym
bardziej teraz, pod koniec wieku, kiedy Kościół jest prawie skompletowany
i widząc rozwój Bożego planu, którego
dotąd nie udaremnił – Szatan zdaje
się podwajać swoje wysiłki; albowiem

gdy rozświetla się każdy nowy promień
światła, stanowiąc dla Kościoła wsparcie w tym brzasku nadchodzącego dnia,
Szatan dopasowuje się do niego lub je
podrabia, by promieniami fałszywego
światła odwracać uwagę od prawdy.
Różne były oszustwa naszego subtelnego przeciwnika, ale w tym przypadku, podobnie jak w wielu innych,
słowa apostoła wydają się odnosić
bezpośrednio do naszych czasów. Jego
słowa były proroctwem, które się teraz
spełnia; obecnie błąd jest znów przedstawiany tak, jak było w przypadku
Ewy:

„Na pewno nie
umrzecie”.
W przypadku Ewy dotyczyło to
pierwszej śmierci, teraz dotyczy DRUGIEJ ŚMIERCI.
Argumentem zastosowanym do
Ewy było to, że wcale nie umrze, a kiedy rzeczywistość śmierci utrwaliła się
ponad wszelką wątpliwość po śmierci
Abla, Szatan zmienił argumentację i od
tamtej pory nieustannie naucza przez
zwiedzionych poetów, filozofów i kapłanów, pogańskich i chrześcijańskich,
że ludzkość tak naprawdę nie umiera,
ale że to tylko tak wygląda i że umarli
są po śmierci bardziej żywi niż kiedykolwiek wcześniej. I w każdym wieku
wśród pogan i chrześcijan udaje mu
się pozyskiwać większość, która wierzy
w jego kłamstwo, w przeciwieństwie
do Bożego oświadczenia: „Na pewno umrzesz”; „Dusza, która grzeszy,
umrze” (1 Mojż. 2:17 i Ezech. 18:4).
Jest to kłamstwo, od którego Szatan zaczął, ponieważ od samego początku był kłamcą (i przez to mordercą naszej rasy), który „nie został w prawdzie”
(Jan 8:44), i od tamtej pory je podtrzymuje, zaś wyrafinowane sposoby, w jakie je powiela, są naprawdę wspaniałe
i godne takiego mistrza zwodziciela.
Na podstawie tego kłamstwa zbudował cały swój system błędów, z pomocą
doktryn hańbiących Boga, dotyczących
obecnego lub przyszłego miejsca udrę-
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ki, w którym zmarli są zarówno żywi,
jak i cierpiący. I na tej podstawie buduje dalsze idee nieskończoności ich
tortur, bo zmarli nie tylko nie są martwi, ale też nigdy nie mogą umrzeć;
że Bóg, choć może stworzyć, nie może
„zniszczyć duszy i ciała w Gehennie” –
drugiej śmierci (zob. Zion’s Watch Tower, październik 1886 [niniejsza Straż
4/2019]). W ten sposób przez wieki
oczerniał on Boży charakter i kultywował lęk i odrazę do Boga, które odpierały wszelką prawdziwą miłość i utrudniały tę głębię poświęcenia w Jego służbie, która może wynikać tylko z miłości
i uznania dla Boga i Jego planów.
I nie tylko to, ale przez to samo
kłamstwo i dla jego poparcia przeciwnik wypaczył, przekręcił i przeinaczył
Pismo Święte tak, że wszystkie niezmiernie wielkie, cenne i różnorodne
obietnice Słowa Bożego oznaczały tylko
to, co można zinterpretować w jednym
zdaniu w ten sposób: albo musisz spędzić wieczność w lęku, strachu i drżeniu w obecności diabelskiego Boga,
albo w wiecznych torturach z diabłami.
I z tego dwojga złego ludzie mieli nadzieję otrzymać to mniejsze i niemalże
bali się czytać Biblię, w której każda
przypowieść i symbol przywoływały
na myśl dymy i płomienie oraz słowa
WIECZNE MĘKI, w ostrym świetle
rzucanym na nią przez przeciwnika poprzez hymny, modlitewniki i komentarze, zgodnie z jego oryginalnym kłamstwem: „Na pewno nie umrzecie”.
To kłamstwo trwało sześć tysięcy
lat; dobrze służyło celowi Szatana i nadal w większości przypadków służy.
Lecz teraz, o brzasku poranka, niektórym zaczyna świecić światło prawdy,
pokazując, że Pismo Święte jest w doskonałej harmonii z pierwotnym Bożym oświadczeniem: „Dnia, kiedy zjesz
z niego, na pewno umrzesz” [1 Mojż.
2:17]. Na początku jedynie rzucił na to
odium i był zadowolony, pozwalając
niektórym na uwolnienie się od tego
błędu, ale to prowadziło tak szybko
z ciemności do światła, że musiał zrobić
coś, aby się temu przeciwstawić, oszukać i usidlić zaręczoną z Chrystusem
dziewicę, jak w przeszłości.
A co może być bardziej pociągające lub zwodnicze niż to samo kłamstwo, rzucone na początku, tylko zastosowane do drugiej śmierci zamiast
do pierwszej? Z pewnością był to jego
najmądrzejszy plan, ponieważ udało
mu się już szeroko upowszechnić przesądy i rzucić fałszywe światło na Pismo
Święte, tak żeby faworyzowało jego sta-
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ry i popularny błąd. Dlatego, jak przepowiedział Paweł, nie przestał usiłować
oszukiwania „dziewicy Chrystusa” w tej
sprawie. Teraz ponownie deklaruje
przez tych, którzy chcą przekazać swoje przesłanie do Kościoła, tak jak wąż
Ewie, takie samo zaprzeczenie wyroku
Bożego przeciwko grzesznikom; i teraz,
tak jak na początku, oświadcza: „Na
pewno nie umrzecie” – każde ludzkie
stworzenie, które Bóg kiedykolwiek
stworzył, zostanie na zawsze zbawione
– nikt nie zostanie odcięty od życia.
Nie mamy pełnego opisu sofistyki
zastosowanej wobec Ewy, ale prawdopodobnie była to jedna z poniższych
lub wszystkie razem: Albo Bóg nie był
w stanie tak zniszczyć, jak umiał stworzyć; albo był zbyt kochający, żeby
karać, a ci, co korzystają z Jego miłosierdzia i miłości, mogą bezkarnie być
nieposłuszni; albo też Bóg przygotował
plan, który zostałby zakłócony, gdyby
śmierć była dozwolona, i któremu nie
można przeszkodzić, a zatem zagrożenie było jedynie teoretyczne, zaś tak
naprawdę śmierć była kłamstwem ze
strony Boga.
Nie mogłoby być drugiej
śmierci bez anulowania
pierwszej. A ponieważ
druga próba oznacza
drugą szansę na życie,
jest oczywiste, że nikt
nie mógłby otrzymać
drugiej szansy na życie,
dopóki utrzymuje się
pierwszy wyrok śmierci.
Jednocześnie druga szansa
na życie oznacza szansę
na drugą śmierć.

Niezależnie od tego, czy były to
argumenty zastosowane wobec Ewy,
słowa Pawła wydają się wskazywać na
ważką argumentację i sofistykę: „Jak
wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę”.
I z pewnością są to argumenty wysuwane teraz przez tego samego przeciwnika. A kiedy światło zaczęło sprawiać, że
stara doktryna o wiecznych torturach
stała się niepopularna, wydaje się, jakby przeciwnik jednym śmiałym ruchem
w tym samym kierunku zmienił ogólne
nastroje w dokładne przeciwieństwo
i minął centrum prawdy – od myślenia
o Bogu jako o wielkim potworze, który
rozkoszuje się wiecznymi, nieskrępowanymi torturami miliardów swoich
stworzeń, wszystkich oprócz garstki

świętych, „malutkiego stadka”, teraz
prowadzi ich do tego, że będą myśleć
o Bogu jako o tak kochającym, łagodnym i słabym, że nie będzie mógł wykonać własnego sprawiedliwego wyroku
śmierci wobec rozmyślnych grzeszników, dlatego przymusi wszystkich
i przyjmie wymuszone posłuszeństwo
zamiast chętnego, ponieważ jest tak
wrażliwy i słaby, że nie mógłby pozbawić życia tych, którzy po otrzymaniu
najpełniejszej sposobności światła i łaski pod panowaniem Tysiąclecia wciąż
świadomie i celowo Mu się przeciwstawiają. Jakże słaby jest to argument!
W świetle minionych sześciu tysięcy
lat – gdy rozważymy, jak Bóg pozwolił
człowiekowi sprowadzać na siebie ból,
chorobę i nieszczęście, czy jest miejsce na takie wnioski? Nie; ten przejaw
Bożej sprawiedliwości i stanowczości
nie powinien pozostawiać wątpliwości
w tej sprawie. Fakt, że Bóg tak pokochał
wszystkich, gdy jeszcze byli grzesznikami, by ich odkupić od śmierci Adamowej, a tym razem zapewnić wszystkim
innym indywidualną próbę życia, nie
powinien być brany za Jego słabość
ani wykorzystywany jako argument na
rzecz dalszych prób po tym, jak wszyscy mieli pełną indywidualną próbę
i okazję. To dlatego, że nie byliśmy
rozmyślnymi grzesznikami, wbrew
pełnej wiedzy i sposobności, ale grzesznikami przez nieposłuszeństwo tego,
który zgrzeszył bez pełnej wiedzy, Bóg
odkupił wszystkich i zapewnił w Odkupicielu drugą próbę i drugą szansę
życia dla wszystkich (zob. „Druga szansa” w Zion’s Watch Tower z grudnia
1884 r. [R-704c]).
A teraz przez chwilę przyjrzyj się
próbce sofistyki, która obecnie zwodzi
dziewicę Chrystusa odnośnie tego tematu. Pierwszej karze, śmierci, zaprzecza twierdzenie, że odnosi się ona nie
do śmierci człowieka, ale do śmierci
sprawiedliwości w człowieku. Ten sam
argument, który przeciwnik stosował
od stuleci, jest zatem ponownie brany
pod uwagę, aby uformować część spekulacyjnej argumentacji mającej rzekomo dowieść, że druga śmierć oznacza
odwrotność tej śmierci ludzkiej sprawiedliwości lub śmierci grzesznika dla
grzechu – śmierci grzechu w nim. Poza
tym twierdzi się, że pierwsza śmierć
była śmiercią sprawiedliwości, która czyni wszystkich grzesznikami, i że
druga śmierć ma być śmiercią grzechu,
czyniąc wszystkich grzeszników sprawiedliwymi. Co za przewrotność! To, co
przebiegłe, jak to określa apostoł, jest

tutaj posunięte do granic możliwości,
by potknęli się „mali” w Chrystusie,
uciekający teraz z ciemności do światła.
Przeanalizujmy zatem ten sofistyczny*
argument.
Zaprzeczamy obu twierdzeniom:
Druga śmierć nie odnosi się do śmierci
grzechu w grzesznikach, a pierwsza albo
Adamowa śmierć nie była śmiercią jego
sprawiedliwości. Są to przenośne użycia
słowa „śmierć”, zaczerpnięte z jednej
wielkiej rzeczywistej śmierci, rozumianej przez stulecia przez całą ludzkość
jako zaprzestanie istnienia. Nie mamy
prawa sprzeciwiać się właściwemu
posługiwaniu się mową symboliczną,
ale kiedy podejmowana jest próba całkowitego odłożenia rzeczywistości na
bok i zastąpienia jej jakąś symboliką,
zdecydowanie się temu sprzeciwiamy.
Taki kierunek myślenia doprowadza do
ogromnej ilości błędów.
O pierwszej śmierci, czyli śmierci
Adamowej, apostoł mówi: „Jak przez
jednego człowieka grzech wszedł na
świat, a przez grzech [w jego rezultacie] – śmierć, tak też na wszystkich
ludzi przeszła śmierć”, „przez przestępstwo jednego ”. „Jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi
spadł wyrok ku potępieniu [skazujący
wszystkich na rzeczywistą śmierć], tak
też przez sprawiedliwość jednego [faktyczną, a nie symboliczną śmierć Chrystusa] na wszystkich ludzi spłynął dar
ku usprawiedliwieniu dającemu życie”
(Rzym. 5:12,18). Ci, których krytykujemy, twierdzą, że grzech (lub śmierć
sprawiedliwości w Adamie) był śmiercią Adamową, podczas gdy my, wraz
z Pawłem i całym przekazem Pisma
Świętego, stanowczo utrzymujemy, że
śmierć była karą za grzech zadaną po
grzechu i z jego powodu (symboliczna
śmierć dla sprawiedliwości).
Sofistyka to fałszywe, zwodnicze rozumowanie. Na przykład, gdybyśmy powiedzieli: (1) Jedzenie jest niezbędne do życia; (2)
Kukurydza jest pożywieniem; (3) Dlatego
kukurydza jest niezbędna do życia – nasze
rozumowanie byłoby sofistyczne (wyrafinowane). Byłoby fałszywe, a do tego (gdyby
temat był głębszy) oszukańcze, ponieważ
prowadzi przez pewien rodzaj wnioskowania do ustalenia fałszywej konkluzji,
której fałszywości ludzie nieprzyzwyczajeni do ścisłego myślenia nie byliby w stanie
szybko rozpoznać. Na takich podstawach
pozornie logicznego rozumowania wywodzącego się rzekomo z Pisma Świętego
opiera się wiele szkodliwych błędów i są
one przyjmowane bez dociekania przez badających powierzchownie i uprzedzonych.

...i zwiastun obecności Chrystusa
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Karą nie może być przestępstwo;
jednak tacy mylą zbrodnię (grzech)
z jej karą i traktują tę kwestię tak, jakby
kara za grzech polegała na stawaniu się
grzesznikiem.
Ale po co zajmować się tak niemądrą i niespójną teorią? Nie ostoi się ona
przy próbie najskromniejszego choćby
zbadania. Kara śmierci nastąpiła później i z powodu nieposłuszeństwa Adama (mówiąc w przenośni – z powodu
jego śmierci dla sprawiedliwości).
Adam miał jak najbardziej do czynienia z grzeszeniem (zaprzestanie sprawiedliwości) i robił to umyślnie; ale nie
miał nic wspólnego z nałożeniem kary
śmierci, która nastąpiła jako sprawiedliwa kara.
Kara ta została nałożona przez
Boga (bez względu na to, w czyje ręce
składa On moc śmierci jako swojego
egzekutora, Hebr. 2:14); i została ona
wymierzona Adamowi i całej jego rasie, zaiste przeciwko ich woli i przeciwko każdej ich walce. Adam był już
grzesznikiem, kiedy Bóg nałożył dosłowną karę. Ponieważ był on już martwy dla sprawiedliwości (albo przestał
być sprawiedliwy), Bóg wypowiedział
przeciwko niemu wyrok lub przekleństwo prawa: „Na pewno umrzesz”. Bóg
nie pozwoliłby umarłemu dla sprawiedliwości (kto przestał być sprawiedliwy) żyć wiecznie w tym stanie,
a zatem pozbawił go życia – nie od
razu, ale w procesie umierania, w wyniku wypędzenia go z ogrodu i pozbawienia dostępu do podtrzymujących
życie drzew. Jak jest napisane: „Po-

nieważ to uczyniłeś [stałeś się grzesznikiem – umarłeś dla lub zaprzestałeś
sprawiedliwości] (...) w proch się obrócisz” [1 Mojż. 2:17 i 3:19].
Apostoł Jakub, również autorytet, oświadcza, że grzech, gdy zostanie
popełniony, powoduje śmierć – powrót do prochu. Ani Paweł, ani Jakub
(wzorowi teologowie) nie pomieszali
grzechu, który powoduje ustanie sprawiedliwości, z karą za niego, która jest
rzeczywistą śmiercią – zaprzestaniem
istnienia.
Zatem kara śmierci jest powrotem
do prochu i wcale nie jest tym samym,
co sugeruje owo symboliczne wyrażenie umierania dla sprawiedliwości.
Wynika z tego drugiego i nie można jej
pomylić z czymś innym, chyba że pod
wpływem zwodniczej sofistyki pierwotnego kłamcy, który niestety działa teraz najlepiej przez tych, którzy odeszli
od prawdy.
DRUGA ŚMIERĆ nie jest także
śmiercią dla grzechu, ożywiającą ponownie sprawiedliwość. Nie jest używana w takim sensie nigdzie w Piśmie
Świętym; jedynie pragnienie podtrzymania i umocnienia pierwotnego kłamstwa: „Na pewno nie umrzecie”, w połączeniu z niewielkim szacunkiem dla
tych, którzy posługują się Biblią (a nie
można ich odwieść z tej właściwej drogi
bez przekręcania, wiarygodnego i subtelnego wypaczania wersetów, które
wzmiankują o drugiej śmierci), mogłoby skłonić rozsądne istoty do zaoferowania takiego podstępu w imię prawdy
i „nowego światła”.

*

Gustave Doré, Ognisty rydwan Eliasza
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Druga śmierć [patrz Zion’s Watch
Tower z października 1886] jest tego
samego rodzaju co pierwsza. Zostaje
nałożona jako kara z tego samego prawa i przez tego samego dawcę prawa,
i na tę samą klasę (rozmyślnych grzeszników, całkowitych buntowników po
ich ostrzeżeniu i zupełnym wyposażeniu), co pierwsza śmierć. Druga śmierć
jest karą za umyślny grzech w drugiej
próbie, ponieważ pierwsza śmierć była
karą za porażkę w pierwszej próbie.
Gdy się to dostrzeże, potwierdza to
fakt, że Boże prawo jest i zawsze będzie
tym samym niezmiennym prawem; że
zawsze odmawia przywilejów i błogosławieństw trwałego życia tym, którzy,
będąc oświeceni i zdolni, odmawiają
dobrowolnego dostosowania się do
jego sprawiedliwych i mądrych ustaleń.
Nie mogłoby być drugiej śmierci
bez anulowania pierwszej, ponieważ
w odniesieniu do człowieka potępienie
pierwszej śmierci przeszło na wszystkich. A ponieważ druga próba oznacza
drugą szansę na życie, jest oczywiste,
że nikt nie mógłby otrzymać drugiej
szansy na życie, dopóki utrzymuje się
pierwszy wyrok śmierci. A jednocześnie druga szansa na życie oznacza szansę na drugą śmierć.
Ponieważ prawo Stwórcy jest doskonałe, nigdy nie może się zmienić,
dlatego druga próba (którą jednak
dzisiaj cieszą się tylko nieliczni i która
dla zdecydowanej większości nastąpi
w nadchodzącym wieku sądu) musi
odbywać się na tych samych warunkach co pierwsza, tj.: być posłusznym
i żyć wiecznie albo być nieposłusznym
i umrzeć na wieki. Nie po to, by wiecznie umierać, ale po to, by być umarłym,
wymrzeć, być „odciętym od życia” na
zawsze, bo na tym polega kara drugiej
śmierci za niepowodzenie na próbie.
Nie ma od niej odkupienia i uwolnienia. Tacy „będą tak, jakby ich nie było”.
Przyjrzyjcie się użyciu wyrażenia
„druga śmierć”. Rzut oka wystarczy, by
przekonać każdy nieuprzedzony umysł.
Paweł mówi o niej jako o możliwości
w tym wieku tylko dla tych, którzy zostali najpierw oświeceni, którzy zasmakowali dobrego Słowa Bożego, zostali
uświęceni i stali się uczestnikami ducha
świętego, i którzy dzięki wierze mogli
zrozumieć i zastosować się teraz do
oczyszczenia i usprawiedliwienia, które będzie należało do przyszłego wieku.
Mówi: „Niemożliwe jest bowiem, żeby
tych, którzy (...) odpadli – ponownie
odnowić ku pokucie” [Hebr. 6:4‑6].
Taki dobrowolny grzech z ich strony
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dowodzi, że nie są godni łaski Bożej –
daru życia.
Apostoł Jan wspomina o drugiej
śmierci, gdy mówi: „Jest grzech na
śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się
za to” (1 Jana 5:16). Modlić się o to byłoby przeciwstawieniem się wyrażonej
woli Bożej, czego nie mamy prawa czynić. Musimy raczej rozpoznawać Jego
plan i wolę oraz zgodzić się na nie jako
na coś najmądrzejszego i najlepszego
dla wszystkich zainteresowanych.
Jezus, wielki nauczyciel, mówił
o drugiej śmierci, posługując się pojęciem Gehenny jako jej symbolem.
(Patrz Zion’s Watch Tower, październik 1886.) Powiedział, że Bóg jest w stanie zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało
będące w Gehennie (druga śmierć), i że
lepiej byłoby się poświęcić i odciąć od
złych pragnień i praktyk, chociażby
kochanych tak jak oko lub prawa ręka
i jeśli to konieczne wejść w życie okaleczonym, niż zostać całkowicie zniszczonym drugą śmiercią.
Paweł mówi, że tacy, którzy umyślnie odrzucają łaskę Boga w okupie po
tym, jak raz ją w pełni zobaczyli i skorzystali z jej dobrodziejstw – nie będą
już mieć więcej zainteresowania ani
działu w ofierze i nie pozostaje dla nich
nic innego, jak tylko bojaźliwe oczekiwanie sądu, który pożre (zniszczy) ich
jako przeciwników. Zwraca on uwagę
na typ, Mojżesza, i na fakt, że ci, którzy
nie byli mu posłuszni, umarli bez litości (Hebr. 6:1‑6, 10:26‑31,38‑39; Dzieje
Ap. 3:22‑23). Dalej pyta, czy surowsza
kara nie czeka popełniających umyślny
grzech przeciwko Wielkiemu Nauczycielowi. Karą w obrazie było odebranie
życia, które już zostało utracone, i które ma być przywrócone; ale surowszą
karą za umyślne odrzucenie Chrystusa
jest druga śmierć – odcięcie życia na
zawsze, bez lekarstwa i nadziei.
To samo prawo lub reguła będą
miały zastosowanie do całego świata
w następnym wieku: Wszyscy dojdą
do poznania prawdy, będą korzystać
z owoców okupu w przywróceniu itp.
itd., zaś tacy, którzy umyślnie odrzucą łaskę Boga i przylgną do grzechu,
potrafiąc go uniknąć, będą nadawać
się tylko na zniszczenie – na drugą
śmierć. O takiej klasie czytamy w Obj.
20:14‑15: „I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony
do [symbolicznego] jeziora ognia”; „To
jest druga śmierć”. Ponownie ta sama
klasa, uznana za niegodną życia w procesie Tysiąclecia, opisana jest (Obj.
21:8) jako „bojaźliwi, niewierzący,

obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy”, którzy mają swoją część (odpłatę)
w symbolicznym jeziorze płonącym ogniem i siarką, czyli dosłownie w drugim
zniszczeniu. Ogień jest zawsze symbolem zniszczenia, a symboliczne dodanie
siarki to zintensyfikowanie zniszczenia,
gdyż płonąca siarka jest najbardziej
niszczycielskim środkiem przeciwko
życiu w każdej formie i stopniu, znanym jak dotąd nauce.
Co zatem każdy rozsądny człowiek może pomyśleć o klasach, o których mówi się tutaj jako o podmiotach
drugiej śmierci – o tych, co po tysiącu
lat najbardziej bezstronnego procesu,
w najbardziej sprzyjających okolicznościach, pod osądem Tego, który odkupił
ich od pierwszego lub Adamowego potępienia (śmierci), którzy pomimo całej
tej okazji i łaski zostaną przez sędziego
nazwani „obrzydliwymi” i których to
imion nie zapisze On wśród godnych
życia? Czy każdy rozsądny człowiek
może myśleć lub uczciwie twierdzić, że
wydany przeciwko nim wyrok drugiej
śmierci oznacza, iż umrą dla grzechu
i będą żyć dla sprawiedliwości? Z pewnością każdy, kto nie jest całkowicie
zaślepiony przez wielkiego zwodziciela,
musi zobaczyć, że dlatego, iż odmówili
oni zaprzestania grzechu oraz odmówili życia w sprawiedliwości, zostaną
jako „obrzydliwe” nieczystości – zakaźne, szkodliwe i zaraźliwe – zniszczeni
w (Gehennie) drugiej śmierci – poza
Nowym Jeruzalem, tak jak dosłowne
nieczystości niszczono w dosłownej Gehennie poza dosłownym Jeruzalem.
Spójrz jeszcze raz i zauważ, że
o świętym jest napisane: „Nie dozna
szkody od drugiej śmierci” [Obj. 2:11]
i „Nad nimi druga śmierć nie ma władzy” [Obj. 20:6] – i zadaj sobie pytanie,
jak to by było, gdyby, jak naucza ta teoria, druga śmierć oznaczała zaprzestanie
grzechu? Jeśli druga śmierć jest zaprzestaniem grzechu, jest to wielka rzecz
i nikt nie może być przez nią skrzywdzony; wszyscy by na tym skorzystali.
W takim przypadku święci byliby pierwszymi, którzy pogrążą się w niej i zaprzestaną grzechu. Fakt, że nad świętymi
druga śmierć nie ma władzy i że jej moc
spoczywa całkowicie na „obrzydliwych”,
odrzucających Bożą łaskę, dowodzi, że
nie jest to błogosławieństwo, lecz przekleństwo – drugie przekleństwo – że nie
jest to śmierć dla grzechu, ale śmierć
grzesznika, która wymazuje go z istnienia z powodu umyślnego grzechu.
Zion’s Watch Tower, marzec 1887, R-0910
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Misjonarz, który założył
ultraortodoksyjną dzielnicę Jerozolimy
Gdy Konrad Schick przybył do Jerozolimy, nie wyobrażał sobie zapewne, że zaprojektuje
dzielnicę, w której zamieszkają kiedyś najbardziej odizolowani ultraortodoksyjni Żydzi miasta.

chick urodził się na południu Niemiec, a w 1846 r., w wieku 24 lat,
został przez jedną z ewangelickich organizacji wysłany do Jerozolimy, aby
prowadzić w Izraelu działalność misyjną. Plan był taki, by od Jerozolimy aż
po Etiopię i północną Afrykę zakładać
bractwa chrześcijańskie.
Schick bardziej jednak interesował
się archeologią i architekturą świętego
miasta Jerozolimy niż pracą misyjną.
Nie posiadając formalnego wykształcenia w dziedzinie archeologii czy architektury (z zawodu był, jak Jezus,
stolarzem), przemierzał ulice i zakątki miasta w poszukiwaniu informacji o Jerozolimie. Wyniki swych prac
skrzętnie dokumentował. Owocem jego
wędrówek z dwoma młodymi arabskimi przewodnikami było między innymi odkrycie słynnego napisu z czasów
pierwszej świątyni w wodnym tunelu
Ezechiasza, doprowadzającym wodę
dla miasta przez sadzawkę Syloe.
Schick dostał pozwolenie na prowadzenie badań w obszarze wzgórza
świątynnego, czego na ogół cudzoziemcom odmawiano. Mówi się o nim, że
„w jednakowym stopniu lubiany był
przez Żydów, muzułmanów i chrześcijan”. Dzięki swoim stolarskim zdolnościom skonstruował trójwymiarowe
modele wzgórza świątynnego i innych
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ważnych budowli miasta, które się
zachowały i do dziś są używane przy
sporządzaniu map rozpoznawczych.
Schick zaprojektował również wiele
znanych budowli w mieście, między innymi szpitali i kościoła anglikańskiego,
które istnieją do dzisiaj. Ze względu na
braki w wykształceniu i naturalne zdolności do architektury i projektowania
niekiedy nazywa się go izraelskim Leonardem da Vinci.
Z czasem przy wsparciu pewnego
stowarzyszenia, do którego należeli
żydowscy i chrześcijańscy filantropi
i przedsiębiorcy, nabyto działkę poza
murami Starego Miasta. Poszukiwano
rozwiązania problemu przeludnienia
i złych warunków sanitarnych w mieszkaniach najbiedniejszych żydowskich
mieszkańców starej Jerozolimy, z których większość była ultraortodoksyjna.
Stowarzyszenie zwróciło się do Schicka z prośbą o nieodpłatne sporządzenie projektu takiej dzielnicy, czego się
z chęcią podjął. Schick uważał, że jego
chrześcijańskim obowiązkiem jest pomaganie biednym i potrzebującym
w mieście, które kochał i w którym
mieszkał od ponad pięćdziesięciu lat.

Zaprojektowana przez Schicka
dzielnica nazywa się Me’a Sze’arim, po
hebrajsku „stukrotna”. Słowa te zostały
zaczerpnięte z wersetu 1 Mojż. 26:12,
który był przez przypadek częścią tygodniowego czytania Tory przypadającego akurat na tydzień założenia tej dzielnicy: „Wówczas Izaak posiał w tej ziemi
i zebrał w tym roku stokrotny [me’ah
sze’arim] plon, bo PAN mu błogosławił”. Me’a Sze’arim została założona
w 1874 roku i jest jedną z najstarszych
żydowskich dzielnic Jerozolimy. Mieszkają w niej wyłącznie Żydzi ultraortodoksyjni.
Dzisiejsi mieszkańcy Me’a Sze’arim
mogliby być zaskoczeni, gdyby dowiedzieli się, że ich domy i dzielnicę zaprojektowały i wybudowały ręce gorliwych
chrześcijan.
Z pewnością Schick miał nadzieję,
że miłość Jezusa Chrystusa, jego Pana,
i chrześcijańska ewangelia jakimś sposobem przenikną do serc ludzi, którzy w końcu znajdą dom i społeczność
umożliwiającą im osiedlenie się w ich
obiecanej Jerozolimie.
Israel Heute, październik 2019,
David Lazarus
Me’a She’arim, Batei Warsaw, Wikimedia

