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Napełnieni 
i przekształceni

– Jan 2:1‑11 – 22 stycznia 1905 –

„Zróbcie wszystko, co wam powie” – Jan 2:5.

K ana Galilejska była rodzinnym mia-
stem Natanaela, jednego z ostat-

nich, którzy dołączyli do grona uczniów 
naszego Pana. Był on jednym z sześciu, 
którzy właśnie uznali Jezusa za Mesjasza. 
Najwyraźniej Natanael zaprosił naszego 
Pana i innych uczniów, aby byli jego goś-
ćmi w Kanie, gdzie miała się odbyć uczta 
weselna. Maria, matka Jezusa, była 
obecna na uroczystości, niewątpliwie 
jako bardzo bliska przyjaciółka rodziny, 
gdyż wcześniej niż inni dowiedziała się, 
że zapasy wina się kończą. Zwyczajowa 
gościnność Żydów w takich przypad-
kach powodowała, że poważnym naru-
szeniem etykiety byłoby niezapewnienie 
wszystkiego pod dostatkiem gościom, 

a także sąsiadom i przechodniom, którzy 
w imieniu oblubieńca byli zachęcani, by 
wejść i swobodnie korzystać z gościny. 
Jezus i Jego uczniowie znajdowali się 
wśród zaproszonych gości.

Matka naszego Pana zwróciła Jego 
uwagę na brak wina i na tej podstawie 
przyjmuje się, że spodziewała się cudu. 
Nie możemy się zgodzić z zasadnością 
tej sugestii, ponieważ jest wyraźnie za-
pisane, że cudowne stworzenie wina 
przy tej okazji było początkiem cudów 
Jezusa. Możemy jednak przypuszczać, 
że Maria, znając od dawna syna i po-
legając na Nim oraz będąc od Niego 
zależna, dobrze poznała Jego zdolność 

Satysfakcjonująca 
woda życia

Jan 4:5‑14 
– 5 lutego 1905 –

„A kto pragnie, niech 
przyjdzie, a kto chce, niech 

darmo weźmie wodę życia”  
– Obj. 22:17.

S amarytanie byli potomkami po-
gańskich ludów osadzonych w Pa-

lestynie przez władze asyryjskie, gdy 
Izraelici zostali deportowani do krain 
Babilonii. Stopniowo różnorodni etni
cznie Samarytanie pokochali ziemię, 
w której zamieszkali, a jej starożytna 
historia stała się ich własną. Uświa-
domili sobie, że Izraelici byli ludem 
uprzywilejowanym przez Boga, który 
jednak został odrzucony od Boskiej ła-
ski. Siebie samych uznawali za ich na-
stępców, nie tylko w posiadaniu części 
terytorium Izraela zwanej Samarią, ale 
także do pewnego stopnia jako spadko-
bierców błogosławieństw Abrahama, 
Izaaka i Mojżesza. Zaakceptowali pięć 
ksiąg Mojżesza, czyli Pięcioksiąg, ale 
odrzucili resztę Pism Starego Testa-
mentu, które uznawali Żydzi.



2 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. 

STRAŻ i Zwiastun Obecności Chrystusa

Kwartalnik poświęcony  
naukom biblijnym  

dla chwały Boga i duchowego 
dobra Jego ludu.

Wydawnictwo „STRAŻ”,  
Skr. poczt. 13,  

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

internet: straz.at

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

W tym numerze... 
...prezentujemy serię 9 lekcji Między-
narodowej Niedzielnej Szkoły Biblijnej, 
które łącznie z 14 artykułami, publiko-
wanymi już w języku polskim, stanowią 
kompletny, 23częściowy cykl komen-
tarzy do Ewangelii Jana, drukowany 
w czasopiśmie Zion’s Watch Tower 
na kolejne niedziele od 1 stycznia do 
4 czerwca 1905 r. C.T. Russell nie stwo-
rzył typowego komentarza do Biblii, 
gdyż przedkładał badanie tematyczne 
nad zwykłe, „liniowe” czytanie Pisma 
Świętego. Wyjątkiem są właśnie lek-
cje Szkoły Niedzielnej, które mogą być 
uważane za jego tematyczny komentarz 
do wybranych fragmentów Biblii.

Pragniemy też poinformować Czy-
telników, że od jakiegoś już czasu przy 
cytowaniu Pisma Świętego najchętniej 
posługujemy się Uwspółcześnioną Bi-
blią Gdańską, wydaną przez Fundację 
Wrota Nadziei, Toruń 2017. Jeśli ko-
rzystamy z innego przekładu, to jest on 
oznaczony odpowiednim skrótem.

Zachęcamy do czytania biblijnych 
artykułów w kolejnym roku naszej służ-
by i podążania śladami Jezusa.

Polecamy broszurę

Czas utrapienia dla Jakuba 
GoG i MaGoG przy końcu naszej ery
Wykład 38. i 39. rozdziału księgi ezechiela

P ierwsze wydanie broszury „jacob’s Trouble” ukazało się w  1942 roku. 
prawie cały świat ogarnięty był wówczas wojenną pożogą. od dwóch lat 

niemcy bombardowali Londyn. na Wschodzie toczyła się batalia o suprema-
cję między dwoma totalitarnymi reżimami – nazistowskim i komunistycznym. 
Do wojny dołączały właśnie stany zjednoczone, które miały się z niej wyłonić 
jako supermocarstwo. Można sobie tylko próbować wyobrazić, jakimi torami 
podążają w takich chwilach myśli ludzi wierzących, zapatrzonych w proroc-
twa, od dekad oczekujących ustanowienia na ziemi Mesjańskiego królestwa 
ze stolicą w izraelu. albert o. Hudson miał w tym czasie 43 lata...

albert o. Hudson z Milborne port england był wiernym chrześcijaninem, 
studentem i znawcą Biblii. urodził się w 1899, a zmarł w 2000 r. w wieku 101 
lat. Miał dostęp do zbiorów starożytnych dokumentów w Muzeum Brytyjskim, 
co stanowiło wsparcie dla jego badań. „czas utrapienia dla jakuba” to tekst 
rzeczowy, pełen głębokiej i rzetelnej analizy. Głębią wiedzy i pełnią interpre-
tacji proroctwa autor studzi poniekąd emocje zbyt pochopnych przewidywań 
i zachęca do cierpliwości w oczekiwaniu na rozwój Bożego zamierzenia.

Wydawnictwo straż, Białogard 2020
76 stron, format a5, straz.at
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widok z wieży
Czy Europa zmierza ku postchrześcijaństwu?
Chrześcijaństwo nie jest już „do-

myślną” religią Europy. Badania 
przeprowadzone w latach 20142016 
przez Stefana Bullivanta, profesora teo-
logii i socjologii religii na Uniwersytecie 
St. Mary w Londynie, dowodzą, że więk-
szość młodzieży w krajach Europy Za-
chodniej nie określa swojej konfesyjnej 
przynależności. Ankiety przeprowadzo-
ne w Czechach wykazały, że młodzież 
tego kraju jest najmniej religijna w Eu-
ropie. 91 proc. osób w wieku 1629 nie 
podało żadnej przynależności religijnej. 
To samo badanie w Estonii, Szwecji 
i Holandii dało wynik 7080 proc. Naj-
bardziej religijnym krajem jest Polska, 
gdzie tylko 17 proc. młodzieży nie okre-
śliło swej konfesji. Na drugim miejscu 
uplasowała się Litwa z 25 procentami. 
W Wielkiej Brytanii jedynie 7 proc. mło-
dzieży identyfikuje się z Kościołem an-
glikańskim i niecałe 10 proc. z katolic-
kim. Młodzi muzułmanie, których jest 
już 6 proc., są na najlepszej drodze, by 
wyprzedzić tych, których kościoły uwa-
ża się za tradycyjne.

„Chrześcijaństwo kona” – twierdzi 
prof. Bullivant. „Z niewielkimi wyjąt-
kami młodzi ludzie w coraz mniejszym 
stopniu uczestniczą w praktykach reli-
gijnych. Chrześcijaństwo jako standard 
przeminęło, i to prawdopodobnie na 
dobre, a przynajmniej na najbliższych 
100 lat”. Ciekawe jest, że najbardziej 
i najmniej religijne kraje – Polska i Cze-
chy – sąsiadują ze sobą i mają wspólne 
kulturowe i historyczne dziedzictwo. 
Jedynie w Polsce, Litwie, Portugalii 
i Irlandii więcej niż 10 proc. młodzieży 
uczestniczy w nabożeństwach. W Cze-
chach 70 proc. badanych podaje, że 
nigdy nie było w żadnym kościele czy 
innym miejscu kultu, 80 proc. nigdy się 
nie modliło. W Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Belgii, Hiszpanii i Holandii 5660 
proc. nigdy nie uczestniczyło w nabo-
żeństwie, a 6366 proc. nigdy się nie 
modliło.

Pomiędzy tymi, którzy identyfikują 
się z katolicyzmem, występuje szerokie 
spektrum zaangażowania. Ponad 80 
proc. młodych Polaków deklaruje przy-
należność do Kościoła katolickiego, 
ale jedynie połowa z nich uczestniczy 
w mszach przynajmniej raz w tygodniu. 
W Litwie 70 proc. młodych osób określa 
siebie jako katolików, ale tylko 5 proc. 
uczestniczy raz w tygodniu w mszy. 

Prof. Bullivant twierdzi, że więk-
szość młodych Europejczyków „zostało 
ochrzczonych, ale nigdy już nie prze-
kroczyli oni progów żadnej świątyni. 
Dzieci nie zachowują tożsamości kul-
turowej i religijnej rodziców, ale raczej 
prędko się jej pozbywają”.

Nowa wartość domyślna w dziedzi-
nie przynależności religijnej w Europie 
brzmi „brak religii”, a nieliczni religijni 
młodzi ludzie mają poczucie, że muszą 
płynąć pod prąd. Zdaniem profesora za 
2030 lat główne kościoły będą mniej-
sze, ale ich mniej liczni członkowie będą 
bardziej oddani swojej religijności.

Na podst. The Guardian, marzec 2018
„Niechrześcijańska młoda Europa”

* * *

Ze statystyk opublikowanych przez 
Pew Research Center 29 maja 2018 r. 
w artykule pt. „Być chrześcijaninem 
w Zachodniej Europie” wynika, że 
większość mieszkańców zachodniej 
części naszego kontynentu identyfikuje 
się jeszcze z chrześcijaństwem, ale tylko 
nieliczni regularnie uczestniczą w jego 
praktykach. Z 91 proc. ochrzczonych 
członków kościołów jedynie 22 proc. 
uczęszcza na nabożeństwa choćby raz 
w miesiącu. Chrześcijaństwo jest dla 
nich raczej normą kulturową i etyczną 
niż religią. 

W krajach Europy Zachodniej naj-
liczniejszą grupą religijną są nieprak-
tykujący chrześcijanie, którzy stanowią 
ponad połowę całej populacji. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że wie-
lu z nich „nie wierzy w Boga tak, jak to 
jest opisane w Biblii”, postrzega kościoły 
jako pożyteczne organizacje o znaczeniu 
charytatywnym i społecznym. Grupa ta, 
w odróżnieniu od praktykujących chrze-
ścijan, wykazuje mniejszą podatność na 
nacjonalizm i niechęć do imigrantów, 
zwłaszcza muzułmańskich czy żydow-
skich. Częściej jednak stwierdza, że na-
uka czyni religię w ich życiu zbędną. 

Na podst. pewforum.org
„Being Christian in Western Europe” 

* * *

Christian Piatt, bloger i autor ksią-
żek o postchrześcijaństwie, podaje 
pięć powodów, dla których zmniejsze-
nie zainteresowania uczestniczeniem 

w chrześcijańskich obrzędach religij-
nych nie powinno być rozumiane wy-
łącznie jako wyzwanie dla kościołów 
członkowskich uzależnionych od liczby 
wiernych i ich wpłat, ale także szansa 
na rozwinięcie się nowego typu religij-
ności chrześcijańskiej.

1. Chrześcijanie, będąc w mniejszo-
ści, powracają na pozycje właściwe dla 
nauczania Jezusa; ćwiczą sobie bowiem 
pokorę, by nie przekonywać nikogo 
z pozycji siły, większości, tradycji.

2. Różnice wywołujące tarcia mię-
dzy różnymi sposobami wyznawania 
wiary w Jezusa stanowią szansę lep-
szego zrozumienia prawdy, niż to miało 
miejsce w dogmatycznych społecznoś-
ciach wyznaniowych.

3. Poza kościołami jest większa 
szansa czczenia Boga, a nie religii, 
praktykowania wiary, a nie narzuco-
nych dogmatów.

4. Brak większościowego kościoła 
lub nieprzynależenie do niego rozwija 
samodzielność wiary i pobożności.

5. Niezależny chrześcijanin nie 
musi ponosić odpowiedzialności za nie-
chrześcijańskie zachowania członków 
swoich kościołów. Może bez trudu ode-
przeć słynne powiedzenie Ghandiego: 
„Podoba mi się wasz Chrystus, ale nie 
podobają mi się wasi chrześcijanie, bo 
nie są podobni do waszego Chrystusa”.

Na podst. sojo.net
„Five Reasons post-Christianity Is Good” 

Maastricht, restauracja w dawnym 
Kościele Croziers (Krzyżowców)
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do jak najlepszej oceny sytuacji i zarad-
ność w różnych okolicznościach i przy 
wielu okazjach. Sama nie miała wpływu 
na tę sprawę i jak to często bywa w przy-
padku osób średnio zamożnych, możli-
we jest, że pan młody wydał wszystko, 
czym dysponował, by przygotować 
ucztę. Prawdopodobnie też w związku 
z obecnością naszego Pana na uroczy-
stości weselnej wielu sąsiadów liczyło 
na coś z Jego strony – chcieli zobaczyć 
nieznajomego, o którym słyszeli mniej 
lub więcej od Natanaela i innych.

Społeczna postawa 
Jezusa w tym domu 

Opis daje nam pewne pojęcie o po-
dejściu naszego Pana do spraw społecz-
nych i przekonuje nas, że asceza, jaką 
praktykują mnisi i mniszki, nie była 
częścią Jego nauczania – ani słowem, 
ani przykładem. Wiódł On poświęco-
ne życie w zwykłych warunkach spo-
łecznych, jakie są udziałem każdego 
członka moralnie żyjącej czy religijnej 
społeczności. W zachowaniu naszego 
Pana nie ma sugestii biesiad czy błaho-
stek, ale rozsądne jest przypuszczenie, 
że uczestniczył On w przyzwoitych ra-
dościach i spotkaniach oraz korzystał 
z uciech przy takiej jak ta okazjach. 
Było to w harmonii z ewangelicznym 
nakazem dla naśladowców: „Radujcie 
się z tymi, którzy się radują, i płaczcie 
z tymi, którzy płaczą” [Rzym. 12:15].

Tym, czego potrzebuje każdy dom, 
jest przede wszystkim wizyta Jezusa, ale 
też powinien to być dom, który mógłby 
do Niego należeć, być Jego miejscem 
zamieszkania. Byłoby bezpieczną zasa-
dą życia dla wszystkich naśladowców 
Pana, żeby pragnęli udawać się w takie 
miejsca, co do których mieliby powód 
ufać, że Pan by tam poszedł, gdyby 
ponownie był obecny w ciele; byłoby 
bezpieczną zasadą, żeby robić i mówić 
takie rzeczy, co do których moglibyśmy 
rozsądnie się spodziewać, że nasz Pan 
by je zrobił lub powiedział, gdyby się 
znalazł na naszym miejscu. Możemy 
być pewni, że błogosławieństwa szły 
wraz z drogim Mistrzem, dokądkolwiek 
się udawał, szczególnie do tych, którzy 
jak Natanael byli prawdziwymi Izraeli-
tami i w sercach których nie było pod-
stępu.

Kiedy pamiętamy, co znaczy sło-
wo uczeń lub uczący się i o tym, że cały 
lud Pański to Jego uczniowie (choć nie 
wszyscy są apostołami), uświadamia-
my sobie, że każdy uczeń reprezentuje 
Pana – że dokąd my idziemy, idzie On, 
że jesteśmy Jego przedstawicielami 
lub „ambasadorami”. Mając tę myśl na 
uwadze, jak bardzo każdy z nas powi-
nien być ostrożny, aby właściwie repre-
zentować naszego chwalebnego Pana; 
„aby rozgłaszać cnoty tego, który [nas] 
powołał z ciemności do swej cudownej 
światłości” [1 Piotra 2:9]. W tym celu, 
jakże powinniśmy się modlić, nie tylko 
ustami, ale także sercem: „Niech będą 
ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie 
mego serca, PANIE, moja Skało i mój 
Odkupicielu!” [Psalm 19:15]. Zaiste, 
„jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym 
świecie” (1 Jana 4:17). „Dlatego świat 
nas nie zna, bo jego nie zna” [1 Jana 
3:1], ale nasz obowiązek za każdym ra-
zem jest taki sam: Jego przesłanie gło-
si, żebyśmy pozwolili świecić naszemu 
światłu przed ludźmi, tak by widząc 
nasze dobre uczynki, mogli wychwalać 
naszego Ojca w niebie.

„Pokój temu domowi”

Sugestia dotycząca wpływów towa-
rzyszących uczniom Pana – wpływów, 
które, jak wierzymy, z pewnością towa-
rzyszyły Jego obecności we wszystkich 
takich sytuacjach – odzwierciedla się 
w Jego poleceniu danym apostołom, 
gdy ich rozsyłał. Przed wejściem mieli 
mówić: „Pokój niech będzie nad tym 
domem”. Nie uważamy, że jest to przy-
kazanie, że powinniśmy otwarcie i for-
malnie oświadczać tak przed wejściem 
do jakiegokolwiek budynku, ale wierzy-
my, że takie powinno być nastawienie 
serca każdego z poświęconych Pana – 
ich pragnienia, ich wysiłek, ich cel – aby 
pokój i błogosławieństwo towarzyszyły 
im, dokądkolwiek pójdą, niosąc odpo-
czynek, orzeźwienie i pokrzepienie serc 
biednego, wzdychającego stworzenia, 
z którym mają kontakt.

Na świecie jest wielu ludzi skłon-
nych do konfliktów, których pojawienie 
się w dowolnym otoczeniu oznacza, że 
będzie tam kłótnia, niezależnie od tego, 
czy zdają oni sobie z tego sprawę i czy to 
przyznają, czy nie. Ich serca pełne gnie-
wu, złości, nienawiści i sporu szerzą to 
dalej aż nadto, rodząc niezadowolenie 

i nieszczęście. W przypadku osób, któ-
re doświadczyły sporu i zgorzknienia 
duszy i które obróciły się ku temu, by 
kroczyć śladami Pana według ducha, 
a nie według ciała, w związku z czym 
odrzucają uczynki ciała i diabła, z pew-
nością upłynie trochę czasu, zanim 
zostaną oni napełnieni duchem miło-
ści; zaś w międzyczasie, zanim zosta-
ną tak wypełnieni pokojem, radością 
i owocami ducha, by płynęło z nich 
błogosławieństwo, dokądkolwiek pój-
dą, może przytrafić się okres, w którym 
dominować będą obmowy, kąśliwość, 
złe insynuacje, obelgi, nieuprzejmość, 
nieżyczliwość w słowie i postępowaniu, 
niecierpliwość itp.

Wpływ takich osób, nawet jeśli są 
uczniami Chrystusa, jest wpływem cie-
lesnym, wysoce szkodliwym dla rozwoju 
duchowego, obliczonym na powstrzy-
manie wzrostu różnych łask oraz za-
kłócenie spokoju i radości ich własnych 
serc i serc innych, którzy szukają właś-
ciwych dróg Pana. Lekcja dla nas jako 
naśladowców Pana polega nie tylko na 
odwróceniu się od grzechu do sprawied-
liwości, od gniewu, zawiści i złości ku 
miłości, ale na całkowitym wypełnieniu 
serca tymi pozytywnymi wartościami, 
tak by z obfitości miłości, radości i po-
koju nasze usta mogły mówić, zaś nasze 
postępowanie mogło pokazywać nasz 
związek z Panem i podobieństwo do 
Niego, a ludzie mogli rozpoznać, że by-
liśmy z Jezusem, i dowiedzieć się o Nim.

„Czcij ojca swego 
i matkę swoją”

Odpowiedź naszego Pana na su-
gestię Jego matki wydaje się raczej 
chłodna i surowa, ale jest to w dużej 
mierze wynikiem tłumaczenia. Chociaż 
słowo „kobieta” jest właściwym tłuma-
czeniem, nie oddaje ono eleganckiego 
odcienia greckiego oryginału, który 
bardziej oznaczałby damę. Jest to to 
samo słowo, jakiego na przykład cesarz 
Rzymu użył w pochlebnym zwrocie do 
królowej Egiptu: „Odwagi, niewiasto”. 
Możemy być pewni, że ani słowem, 
ani działaniem nasz Pan nie naruszył 
przykazania Prawa: „Czcij ojca swego 
i matkę swoją”. Możemy też być pewni, 
że we wszystkich swoich słowach i za-
chowaniu był On wzorem łagodności 
i delikatności, cierpliwości i miłości, 
krzewionymi w Jego nauczaniu.

Wyrażenie: „Co ja mam z tobą, ko-
bieto?” wydaje się bardziej właściwie 
oznaczać: „Nie próbuj mi dyktować – 
będę wiedział, co robić, gdy nadejdzie 

Napełnieni i przekształceni
Dokończenie ze str. 1
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odpowiedni czas”. Maria prawdopodob-
nie zamierzała ukryć fakt niewystarcza-
jącej ilości wina, Jezus zaś z kolei uznał, 
że cud, którego miał dokonać, będzie nie 
tyle korzystny dla oblubieńca przy tej 
okazji, co stanie się wielką lekcją, która 
poprzez sługi dotrze prawdopodobnie 
do wszystkich zebranych. Jezus zatem 
odczekał, aż zapasy nie tylko będą się 
kończyć, ale aż wyczerpią się zupełnie 
i nie będzie już w ogóle wina, tak by cud 
nie został pomniejszony poprzez zmie-
szanie nowego wina ze starym.

Słowa Marii skierowane do sług: 
„Zróbcie wszystko, co wam powie” były 
kolejnym dowodem na to, że z domem 
tym łączyła ją bliska więź. Słudzy po-
trzebowali pewnie takiej wskazówki, bo 
raczej nie byli przyzwyczajeni, by przyj-
mować polecenia od gości. Maria praw-
dopodobnie nie wiedziała, co Pan rozka-
że sługom, ale, jak wcześniej zasugero-
wano, ufała zaradności i mądrości syna, 
i że jako jeden z gości, którego obecność 
przyciągnęła szczególną uwagę i przy-
czyniła się do wypicia całego wina, 
z przyjemnością podejmie pewne kroki, 
aby pomóc w uzupełnieniu zapasów.

W tym miejscu powstaje pytanie 
dotyczące rodzaju wina dostarczonego 
przez oblubieńca, które Jezus i Jego 
uczniowie też najwyraźniej spożywali, 
a także co do rodzaju wina, które Pan 
następnie wyprodukował i które też 
prawdopodobnie pił. Nic nam nie wia-
domo, żeby był to tylko niesfermento-
wany sok winogronowy. Wydaje się, że 
wszystko wskazuje na coś odwrotnego 
– że był to napój lekko alkoholizowany 
– alkohol tworzy się w winie w procesie 
fermentacji, w wyniku czego powstają 
tak zwane „wina lekkie”. Uwaga przeło-
żonego wesela, że wino, które Jezus zro-
bił, było lepsze niż podane na początku, 
mogłaby, naszym zdaniem, popierać tę 
teorię, ale to nie oznacza, że ludzie byli 
pijani, odurzeni i że w ten sposób straci-
li smak lub zdolność oceny trunku.

Naszym zdaniem istnieje ogromna 
różnica między obecnymi warunkami 
a warunkami z czasów naszego Pana. 
Ludzie z cieplejszych krajów byli przy-
zwyczajeni do picia lekkich win, w bar-
dzo podobny sposób, jak my dzisiaj pi-
jemy wodę, herbatę, kawę itp. i nie mieli 
żadnych ubocznych skutków, i to samo 
można powiedzieć o ludziach niektó-
rych dzisiejszych części Europy. Poza 
tym były to czasy, w których wszystko 
działo się wolniej, a wśród ludzi pano-
wało znacznie większe umiarkowanie 
pod każdym względem. W dzisiejszych 
czasach, gdy wszystko dzieje się pod 

presją i w nerwowym podnieceniu, 
wszelkiego rodzaju stymulanty alko-
holowe szkodzą wielu osobom. Wydaje 
się prawie niemożliwe, by ludzie byli 
w stanie używać takich stymulantów 
w sposób umiarkowany. 

Tylko z tego powodu można zale-
cić całkowitą abstynencję – z powodu 
„obecnego niepokoju”, ze względu na 
zwiększone obciążenie układu ner-
wowego i wynikające z tego większe 
niebezpieczeństwo alkoholizmu, a nie 
dlatego, że Pismo Święte szczególnie 
nakazuje całkowitą abstynencję. Je-
steśmy przekonani, że gdyby Pan był 
dzisiaj obecny ciałem w naszych współ-
czesnych warunkach, okolicznościach 
itp., zaliczałby się do osób jak najbar-
dziej wstrzemięźliwych, bo choć taka 
abstynencja nie byłaby konieczna dla 
Niego samego, wierzymy, że Jego mi-
łość i współczucie dla słabej, upadłej 
rasy skłoniłyby Go do unikania czego-
kolwiek, co mogłoby się stać dla kogoś 
czymś w rodzaju kamienia obrażenia 
na drodze.

Napełnienie stągwi

W tamtych czasach nie było hy-
drantów, pomp itp., ale wodę do użytku 
domowego przechowywano w dużych, 
glinianych naczyniach zwanych stąg-
wiami. Przy tamtej okazji potrzebna 
była dodatkowa jej ilość i zapewne po-
życzono naczynia od sąsiadów. Były 
one różnej wielkości, ale wszystkie dość 
duże – dwa wiadra odpowiadałyby ob-
jętości ok. 68 litrów, a trzy – ok. 102 li-
trów, przyjmując, że wiadro to 34 litry. 
Zazwyczaj używano tej wody do mycia 
naczyń oraz rąk i stóp gości, stąd po-
trzeba tak dużego jej zapasu.

Kiedy nadszedł właściwy czas na 
dokonanie cudu, nasz Pan poinstruo-
wał, że należy nabrać wody i napełnić 
nią te sześć naczyń po brzegi. Takie 
wykorzystanie zwyczajnych pojemni-
ków na wodę wykluczało podejrzenie, 
że jakieś sproszkowane substancje lub 
mieszanki mogły ewentualnie zostać 
użyte w celu przeprowadzenia cudu, 
zaś napełnienie ich po brzegi w po-
dobny sposób zaprzeczało możliwości 
dodania czegoś do wody przez naszego 
Pana. Poza tym, jeśli woda sięgała aż do 
wierzchu, można było się przekonać, że 
jest czysta i przejrzysta.

Przemiana wody w wino była naj-
wyraźniej natychmiastowa, ponieważ 
nasz Pan od razu polecił uczniom, żeby 
zaczerpnęli wina i podali najpierw 
przełożonemu wesela, który w ten spo-

sób mógł potwierdzić uzyskanie świe-
żego zapasu. Ten ostatni ocenił nowe 
wino jako lepsze od pierwszego i zwró-
cił się do gospodarza z uwagą, że zwy-
kle najlepsze wino podaje się najpierw, 
gdy podniebienie łatwiej może poczuć 
jego jakość. Było to świadectwem do-
skonałości wina, które Jezus stworzył. 
Nie możemy sądzić, że na normalnym 
przyjęciu zwykły sok winogronowy był-
by uważany za dobre wino, ale z drugiej 
strony nie powinniśmy przypuszczać, 
że wino, które wytworzył Jezus, zawie-
rało taką ilość alkoholu, która byłaby 
szkodliwa dla gości.

Ale był jeszcze jeden powód, dla 
którego naczynia były wypełnione po 
brzegi czystą wodą. Miały one znacze-
nie symboliczne i wyobrażały lud Pań-
ski w obecnym czasie. Woda jest uży-
wana w Piśmie Świętym jako symbol 
życia – „woda życia”. W szczególności 
ukazuje lub ilustruje życie natural-
ne lub ludzkie, jak na przykład w Obj. 
22:17, gdzie zapisane jest, że w ciągu 
Wieku Tysiąclecia symbolem wody po-
sługują się duch i oblubienica, mówiąc 
ludziom: „Przyjdź! A kto pragnie, niech 
przyjdzie, a kto chce, niech darmo weź-
mie wodę życia”. Ukazuje to dzieło re-
stytucji, odrodzenie ludzkości z mocy 
śmierci, napływ życia restytucyjnego.

Nasz skarb  
w ziemskich naczyniach

W tych glinianych naczyniach za-
pas wody się prawie wyczerpał, w każ-
dym naczyniu pozostało jej bardzo nie-
wiele. Tak jest też z nami jako członka-
mi ludzkiej rodziny – nasze siły życiowe 
są znacznie wyczerpane przez upadek. 
Żydzi, jako lud uprzywilejowany przez 
Boga, zgodnie z obrazowym Przymie-
rzem Zakonu, byli do pewnego stopnia 
usprawiedliwieni, ale nie w pełnym tego 
słowa znaczeniu – nie byli usprawiedli-
wieni do życia – a napełnianie dzbanów 
wodą po brzegi przedstawiało lub zapo-
wiadało pełne i całkowite usprawiedli-
wienie do życia, do wszelkich praw czło-
wieczeństwa i przywilejów, które, jak 
się uważa, przyznawane są wszystkim, 
którzy stają się naśladowcami Pana. Jak 
to wyraził apostoł: „Będąc więc uspra-
wiedliwieni przez wiarę, mamy pokój 
z Bogiem” [Rzym. 5:1].

Ale figura lub ilustracja idzie dalej 
i pokazuje przekształcanie tych uspra-
wiedliwionych bytów, przekazywanie 
nowej natury poprzez cudowną zmia-
nę. Myśl tę wyraża apostoł, gdy mówi, 
że przemieniamy się poprzez odnowie-
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nie naszych umysłów, stajemy się no-
wymi stworzeniami.

Przemiana wody w wino przedsta-
wia zatem zmianę usprawiedliwionej 
istoty, ustanawiając ją nowym stwo-
rzeniem w Chrystusie Jezusie. Tak jak 
woda przedstawia usprawiedliwienie, 
tak wino wyobraża najwyższe radości 
ducha, udzielone tym, którzy przez wiarę 
i pełne poświęcenie osiągną spłodzenie 
z ducha – adopcję do duchowej rodziny. 
To prawda, że obecnie te radości nie są 
tak rzeczywiste, jak będą w przyszłości; 
są radościami nadziei, oczekiwania, któ-
re mamy w ziemskich naczyniach, jak 
głosi apostoł. Z czasem jednak, zgodnie 
z obietnicą Pana, udział w zmartwych-
wstaniu Pana zapewni nam nowe naczy-
nia ze złota, doskonałe warunki, w któ-
rych nasze radości i łaski zostaną w peł-

ni zrealizowane i docenione. Podobna 
informacja zawarta jest w oświadczeniu 
naszego Pana podczas ostatniej wiecze-
rzy, gdy mówi, że ci, którzy piją z Jego 
kielicha cierpienia i poświęcenia w te-
raźniejszości, będą w przyszłości dzielić 
się z Nim nowym winem, boską naturą, 
życiem i radością w Królestwie.

To rozpoznanie duchowego zna-
czenia w winie jest w pełni zgodne ze 
stwierdzeniem ostatniego wersetu na-
szej lekcji, który zapewnia nas, że cuda 
naszego Pana ujawniły z wyprzedze-
niem Jego przyszłą chwałę i błogosła-
wieństwa, którymi kiedyś obdarzy On 
swych wiernych.

„Najlepsze dopiero nastąpi – przy-
szłe wieczne życie, dla którego zaplano-
wane zostało to pierwsze.”
Zion’s Watch Tower, 1 stycznia 1905, R-3484

Satysfakcjonująca woda życia
Dokończenie ze str. 1

Istniała nawet większa niechęć re-
ligijna między Samarytanami a Żydami 
niż między Żydami a innymi narodami 
pogańskimi, ponieważ wiara Samary-
tan była zbliżona do wiary żydowskiej 
i dlatego pod pewnymi względami 
mogła aktywniej z nią konkurować niż 
przekonania pogan, które nie miały 
szans na współzawodnictwo. Z tych po-
wodów między Żydami a Samarytana-
mi nie było żadnych relacji – to znaczy, 
mogli handlować między sobą, ale nie 
mieli społecznych więzi. Żydzi uwa-
żali Samarytan za uzurpatorów, a nie 
za dzieci Jakuba. To prawda, że kilku 
„łobuzów” żydowskich zmieszało się 
z Samarytanami, ale czyniąc to, odcięli 
się od swoich braci i religii narodowej. 
Samarytanie, pragnąc obietnic i błogo-
sławieństw zapowiedzianych dla na-
sienia Abrahama, usiłowali przekonać 
samych siebie, że są teraz spadkobier-
cami tych obietnic i nazywali Jakuba 
swym ojcem, uznając w ten sposób sa-
mych siebie za dzieci Abrahama i dzie-
dziców Przymierza Obietnicy.

Pokora i takt Jezusa

Nasz Pan i jego apostołowie, po-
dróżując z Judei do Galilei, przecho-
dzili przez terytorium zamieszkane 
przez Samarytan. Prawdopodobnie 
byli w drodze od wczesnego rana 
i w południe Jezus odpoczywał przy 
studni Jakuba, podczas gdy ucznio-

wie poszli do pobliskiej wioski kupić 
jedzenie. Studnie w Palestynie, po-
dobnie jak w wielu częściach świata, 
nie występują często. Studnia Jakuba, 
wykopana czternaście wieków przed 
czasami naszego Pana, była wyjątko-
wo dobra, głęboka, obficie zaopatrzona 
w wodę i dobrze ocembrowana na kra-
wędziach, z małym otworem o średni-
cy ok. 35 cm. Wydaje się, że w tamtych 
czasach była uważana niemal za cud, 
ale i obecnie jej położenie jest dobrze 
określone, jakkolwiek jest bardziej za-
sypana i nieco zrujnowana.

Samarytanka przyszła do studni 
po wodę, gdy Jezus tam odpoczywał, 
a zapis rozmowy naszego Pana z nią 
stanowi jedną z najbardziej uderzają-
cych prezentacji Boskiej prawdy zawar-
tej w Ewangeliach. To niesamowite, że 
przy tak wielu okazjach nasz Pan mó-
wił niezwykłe rzeczy do niezbyt nie-
zwykłych ludzi w niezbyt niezwykłych 
okolicznościach. Jest w tym zachęta dla 
wszystkich Jego naśladowców: w rze-
czy samej dowiadujemy się, że głów-
ne przesłanie Pana przez cały Wiek 
Ewangelii było skierowane do pokor-
nych – „Czyż Bóg nie wybrał ubogich 
tego świata, aby byli bogatymi w wierze 
i dziedzicami królestwa?” [Jak. 2:5]. 
Skoro więc, dzięki łasce Bożej, usłysze-
liśmy głos Boskiego przesłania o poko-
ju przez Jezusa Chrystusa, radujmy się, 
ale także czujmy pokorę, pamiętając, 
że bierze On nieczyste rzeczy ze świa-
ta, aby uczynić z nich coś szlachetnego, 
co będzie odzwierciedlać Jego chwa-

łę i pokazywać Jego chwałę przez całą 
wieczność jako przejaw Jego łaski.

Prośba Pana skierowana do nie-
wiasty, by pozwoliła Mu się napić 
wody, której naczerpała, była najbar-
dziej taktowną metodą dotknięcia jej 
serca. Czyniąc to, zaciągnął wobec niej 
dług. Tym sposobem w jednym zdaniu 
przełamał „lody”, jakie zawsze istniały 
między Żydami a Samarytanami. Żydzi 
mieli poczucie wyższości, a Samaryta-
nie – choć tego nie akceptowali – do 
pewnego stopnia czuli się podobnie jak 
dzisiaj ludzie „kolorowi” względem tzw. 
„białych”. Kobieta była teraz gotowa do 
rozmowy, ale chcąc zachować godność, 
nie spieszyła się z podaniem napoju, 
tylko pertraktowała, pytając, dlaczego 
wyglądający na zacnego Żyd zachowu-
je się inaczej niż to jest przyjęte i prosi 
o wodę kobietę z ludu Samarytan, bę-
dąc w ten sposób gotowy zadłużyć się 
u jednej z tych, których zwykle traktuje 
się jako gorszych.

Jezus, choć prawdopodobnie 
spragniony, bardziej pragnął przekazać 
słowo Prawdy, niż otrzymać literalną 
wodę, i zamiast poprzez pytanie kobie-
ty dać się wciągnąć w dyskusję na te-
mat praw i krzywd Samarytan, zmienił 
tok rozmowy, mówiąc: „Gdybyś znała 
ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, 
który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś 
go, a dałby ci wody żywej” [Jan 4:10]. 
Siła tego wyrażenia jest widoczna tyl-
ko częściowo, dopóki nie uzmysłowi-
my sobie, że słowa użyte przez naszego 
Pana: „dar Boży”, były tymi samymi 
słowami, jakich używali nosiciele wody, 
którzy z pojemnikami ze skór, wypeł-
nionymi wodą z takich studni, krążyli 
po miastach, wołając w swoim własnym 
języku: „Dar Boży!”, „Dar Boży!”. W ten 
sposób woda została nazwana darem 
Boga, a kobieta uznała znaczenie słów 
naszego Pana – „Gdybyś wiedziała 
o wodzie, o darze Boga itp.”

Oczywiście kobieta nie dostrzegła 
głębszego znaczenia – jakże mogła? 
Odparła natychmiast, że nie ma On 
skórzanego bukłaka ze sznurem z sier-
ści wielbłąda, by spuścić go po wodę, 
i dlatego nie może jej dać pić. „Skąd 
więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś 
większy niż nasz ojciec Jakub, któ-
ry nam dał tę studnię i sam z niej pił, 
a także jego synowie i jego dobytek?” 
[Jan 4:1112]. Czy jest jakaś inna woda 
tak dobra jak ta? Czy Żydzi mają równie 
dobrą studnię w swoim kraju?

Wartość wody jest o wiele bardziej 
doceniana w krajach orientalnych niż 
u nas. Woda oznacza ochłodzenie i od-
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świeżenie krwi, oczyszczenie skóry, ży-
ciowy komfort pod każdym względem. 
Poeta wyraził jej wartość słowami:

Przejdź przez pustynię, 
a stwierdzić nie będzie ci trudno,
jakie skarby się kryją 
w głębokiej, chłodnej studni.
I wtedy dowiesz się, 
ile jest warta woda.
Gdy robak głodu już nie kąsa,
płomień pragnienia żyje do końca.
Gorąca krew napływa 
do zamglonych oczu
i „wody, o Boże!” – 
ten jeden krzyk wznoszę.
Niech niebiosa zatrzymają 
ten jeden dar pomniejszy –
jak szybko się okaże, 
że jest on od złota cenniejszy.

Pan udzielił kobiecie następującej 
odpowiedzi: „Każdy, kto pije tę wodę, 
znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił 
wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie 
pragnął, ale woda, którą ja mu dam, sta-
nie się w nim źródłem wody wytryskują-
cej ku życiu wiecznemu” [Jan 4:1314]. 
Jak cudowne musiało być dla kobiety to 
oświadczenie! Jak cudowne wydaje się 
nam, nawet po poznaniu jego prawdzi-
wej głębi i znaczenia. I jak nieustannie 
uczymy się coraz więcej o tej wodzie 
życia, doceniając ją coraz bardziej z każ-
dym dniem naszej egzystencji i znajdu-
jąc w niej coraz większe orzeźwienie, 
w miarę jak nadal ją spożywamy.

Nasze organizmy są fizycznie tak 
skonstruowane, że nieustannie doma-
gają się wody i nie mogą się bez niej 
obejść; tak samo mamy też tęsknoty, 
ambicje i pragnienia wyższej, intelek-
tualnej natury. Cały świat stara się je 
zaspokajać, ale pragnienie bogactwa, 
wpływów, władzy jest nienasycone. To, 
co powoduje niepokój i brak satysfakcji 
u skromnego rolnika czy sprzedawcy, 
to samo też bogatszy rolnik i kupiec 
oraz producent i milioner, książę, król 
i cesarz odczuwają w swoich wysokich 
sferach. Pamiętamy historię, jak Alek-
sander Wielki płakał, bo nie było już 
więcej światów, które mógłby podbić. 
Pamiętamy, że mądry Salomon, po wy-
próbowaniu wszystkich źródeł przyjem-
ności i nowości, jakie świat mógł dostar-
czyć najbogatszemu, najmądrzejszemu 
i najbardziej wpływowemu człowiekowi 
tamtych czasów, zawołał: „Marność nad 
marnościami. Wszystko jest marnością” 
[Kazn. 1:2]. To, czego cały świat szuka, 
a czego nie otrzymuje, to nasz Pan Je-
zus daje swojemu ludowi – wodę życia, 
satysfakcję. Ci, którzy otrzymują Jego 

błogosławieństwo, mają w sobie stud-
nię wody wytryskującej w ich sercach. 
I jest to źródło zawsze tryskające. Ich 
pragnienia są zaspokojone tak, jak nic 
innego nie może ich zaspokoić. Mają 
więcej, niż ich ambicje mogłyby wy-
magać. Boskie dary im przyznawane są 
niezmiernie i obficie większe, niż mo-
gliby prosić lub myśleć.

„Jezus daje 
spełnienie! Jezus  

jest mój!”
Cały świat szuka szczęścia. Nie-

liczni, którzy naprawdę znaleźli Je-
zusa i którzy całkowicie poświęcili się 
Jemu, i którym dał wodę życia – ci nie-
liczni znaleźli szczęście, którego świat 
na próżno szuka w innych miejscach. 
Odnaleźli satysfakcję serca, która jest 
w stanie zrównoważyć próby, smutki, 
trudności i rozczarowania z innych źró-
deł, a także chwałę w uświadomieniu 
sobie, że ich doświadczenia działają na 
ich korzyść, sprawdzając ich, przygo-
towując na jeszcze większe bogactwa 
chwały wkrótce. Jak oświadcza apostoł, 
to nowe życie, ta nowa relacja z Chry-
stusem, w ramach której dostarcza On 
wodę życia, ma obietnicę nie tylko ży-
cia, które jest teraz, ale także tego, któ-
re ma nadejść.

Całkiem sporo tych, którzy noszą 
imię Chrystusa, ma nadzieję w Bogu od-
nośnie przyszłości, ale bardzo niewiele 
radości z Jego zbawienia w teraźniej-
szości. Tacy nie żyją zgodnie ze swoimi 
przywilejami – nie wrośli właściwie 
w Chrystusa, w swoją żywą Głowę. Mu-
szą wzmocnić swoją wiarę, dodając do 
niej hart ducha, wiedzę, cierpliwość, po-
bożność, miłość do braci i miłość w ogó-
le. Gdy będą w ten sposób przestrzegać 
warunków szkoły Chrystusowej, nie tyl-
ko stwierdzą, że Pan wyciągnął ich nogi 
z okropnej otchłani grzechu i śmierci 
i umieścił je na skale, którą jest Chrystus 
Jezus, ale powiedzą ponadto: „I włożył 
w moje usta nową pieśń, chwałę dla na-
szego Boga” [Psalm 40:4].

Werset tytułowy

Ci, którzy wybrali tę lekcję, najwy-
raźniej przypuszczali, że dostarczają 
wersetu tytułowego, który będzie wręcz 
kluczem do niej, ale popełnili bardzo 
powszechną pomyłkę. Werset tytuło-
wy jest częścią obrazu z Objawienia, 
który nie przedstawia warunków te-
raźniejszości, lecz warunki przyszłości 
– Wieku Tysiąclecia. Przedstawia Koś-

ciół, Oblubienicę Chrystusa, kompletną 
i uwielbioną, jako Nowe Jeruzalem, 
pełną chwały Bożej; przedstawia wodę 
życia wypływającą z tego uwielbionego 
Nowego Jeruzalem, Kościoła w chwale 
Królestwa – płynącą jak rzeka z owocu-
jącymi drzewami życia po obu stronach, 
mającymi liście służące do uzdrowienia 
pogan. Przedstawia ducha i Oblubieni-
cę w przyszłości, mówiących: „Przyjdź” 
– zapraszając każdego, kto zechce 
przyjść i wziąć wodę życia za darmo.

Ten obraz należy do przyszłości, 
co wynika nie tylko ze związków nar-
racyjnych, ale także z tego, że obecnie 
nie ma Oblubienicy, a jedynie zaręczo-
na dziewica (2 Kor. 11:2). „Wybrani” 
w tym Wieku Ewangelii, którzy starają 
się „umocnić swoje powołanie i wybra-
nie” [2 Piotra 1:10], czekają na ucztę 
małżeńską pod koniec tego wieku, aby 
mogli naówczas wejść do radości swe-
go Pana jako Jego Oblubienica. Ta sce-
na, w której Oblubienica w połączeniu 
z duchem świętym zaprasza do wody 
życia, jest sceną ukazującą promienne 
błogosławieństwa tysiącletniego Króle-
stwa i jego błogosławione możliwości, 
które zostaną rozszerzone bez ograni-
czeń na każde stworzenie.

Obecnie nie ma takiej rzeki wody 
życia i nikt nie jest upoważniony do 
używania słów tekstu tytułowego. Te-
raz, jak sam Pan oświadczył: „Nikt nie 
może przyjść do mnie, jeśli go nie po-
ciągnie mój Ojciec, który mnie posłał” 
[Jan 6:44]. Dlatego dzisiaj jest czas 
specjalnego pociągnięcia szczególnej 
klasy do Zbawiciela. Obejmuje ona tyl-
ko tych, którzy mają ucho do słuchania 
i oko wiary, aby docenić łaskę i błogo-
sławieństwa, które są obecnie ofero-
wane. Błogosławione są nasze oczy, bo 
widzą, i nasze uszy, bo słyszą! Cieszymy 
się jednak, że wkrótce wszystkie niewi-
dzące oczy i wszystkie niesłyszące uszy 
zostaną otwarte, a następnie wszyscy 
będą mieli możliwość stale pić satys-
fakcjonującą wodę życia.

My, którzy jesteśmy teraz uprzywi-
lejowani, nie musimy ciągle pić z żadnej 
studni lub rzeki; wręcz przeciwnie, jak 
wyjaśnił to nasz Pan w tej lekcji, każdy 
ma w sobie studnię wody wytryskującej 
do życia wiecznego – „wieczną fontan-
nę”. O, jak wspaniały jest nasz stan! 
Jak cudowne są dary Pańskie dla tych, 
którzy mają pokorne i skruszone serca 
i którzy posiadają słuch wiary! Trwaj-
my w Nim, w Jego miłości i posiadaniu 
dobrodziejstw, które On zapewnił nam 
dla pokrzepienia.
Zion’s Watch Tower, 15 stycznia 1905, R-3495
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Dawaj nam zawsze tego chleba
– Jan 6:1‑14 – 26 lutego 1905 –

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba” – Jan 6:51.

Początkowe słowo tej lekcji – „po-
tem” może odnosić się do stosun-

kowo długich okresów. Ile czasu upły-
nęło od zdarzeń z poprzedniej lekcji, 
zależy od tego, o jakim święcie była tam 
mowa [Jan 5:1]. Jeśli było to Purim, to 
minął tylko miesiąc; jeśli Pascha – rok. 
Jak już wcześniej wspomniano, najwy-
raźniej zamysłem Ewangelii Jana, na-
pisanej po innych, było nie tyle to, by 
przekazać historię życia naszego Pana, 
co wspomnieć o wydarzeniach pomi-
niętych w innych Ewangeliach. Cudow-
ne nakarmienie pięciu tysięcy, będące 
podstawą tej lekcji, maluje się przed 
nami wyraźnie jako jedyny cud, który 
jest specjalnie zapisany we wszystkich 
czterech Ewangeliach. Relacja Jana 
na ten temat zwraca jednak uwagę na 
niektóre elementy, które nie zostały tak 
jasno przedstawione w innych opisach.

Z innych relacji dowiadujemy się, 
że przeprawa naszego Pana przez Mo-
rze Galilejskie była Mu w tym czasie po-
trzebna dla odpoczynku. Jego głosze-
nie, nauczanie i podróże trwały niemal 
bez przerwy. Jego słuchacze, przycho-
dzący i chodzący z Nim od rana do wie-
czora, pozostawiali Mu niewiele okazji 
do prywatności i odpoczynku, a On 
bardzo chętnie poświęcał w ten sposób 
swoje życie „karmieniu owiec” – nie 
tylko wyczerpując swoją żywotność po-
przez uzdrawianie ludzi z chorób, ale 
także poprzez nawoływanie i publicz-
ne przemawianie, co jest szczególnie 
wyczerpujące na odkrytym powietrzu 
i gdy trwa dość długo.

Innym powodem opuszczenia Gali-
lei był fakt, że Jego uczniowie, których 
posłał po dwóch do różnych miast, aby 
uczyli i uzdrawiali, powrócili właśnie 
do Niego i niewątpliwie pragnął rów-
nież odpoczynku dla nich oraz nieco 
ciszy i prywatności, by mógł wysłuchać 
ich raportów i udzielić im niezbędnych 
wskazówek dotyczących ich pracy. 
Trzecim powodem było to, że w tym 
czasie dotarła do Galilei wiadomość 
o ścięciu Jana Chrzciciela, z rozkazu 
Heroda, i kolejna – że armia Heroda 
została pokonana przez Aretasa. Wia-
domość ta niewątpliwie poruszyła ludzi 
i rozbudziła ich wyobraźnię dotyczącą 
przyszłości oraz do pewnego stopnia 
usposobiła ich do słuchania przesła-

nia Pana. Niektórzy nawet powiedzieli 
naszemu Panu i apostołom: Odejdź-
cie stąd, żeby was Herod nie zabił, tak 
jak zabił Jana Chrzciciela [Łuk. 13:31]. 
Jeszcze inny powód stanowiło prawdo-
podobnie stworzenie okazji do dokona-
nia tego cudu.

Być może wszystkie te przyczyny 
łącznie sprawiły, że potrzebna się wy-
dawała pewna odmiana. Kilku aposto-
łów było rybakami, więc mieli łodzie 
do dyspozycji, zaś przeprawa przez 
niewielkie Morze Galilejskie nie była 
czymś nadzwyczajnym. Przeprawiw-
szy się na drugą stronę morza, Jezus 
i apostołowie znaleźli się w spokojnym, 
zacisznym miejscu, gdzie prawdopo-
dobnie spędzili dzień lub dwa, odpo-
czywając w odosobnieniu i rozmawia-
jąc o prowadzonej pracy. Obozowanie 
na zewnątrz, bez namiotów itp. nie było 
w tamtym czasie i klimacie niczym nie-
zwykłym. Nawet i dziś można w tym 
kraju spotkać Arabów, którzy śpią nocą 
przy drodze, owinięci wierzchnimi 
okryciami lub szatami i, podobnie jak 
Jakub, z kamieniem pod głową.

Szukanie Mesjasza

Inna relacja mówi nam, że gdy tłu-
my, które słuchały nauk Jezusa i wi-
działy Jego cuda itp., dowiedziały się, 
że popłynął na drugą stronę jeziora, to 
niektórzy pieszo, inni w małych łód-
kach udali się w tamtą stronę, szukając 
Go. W tym szczególnym okresie wielu 
zaplanowało podróż, udając się do Je-
rozolimy na święto. W takich przypad-
kach na wszystkich drogach prowadzą-
cych do Jerozolimy panował niezwykły 
ruch, a lud – podekscytowany postę-
powaniem Heroda, oszołomiony i cie-
kawy Mesjasza – zawrócił, by usłyszeć 
więcej z ust tego wielkiego proroka, 
Jezusa, i osobiście się przekonać, czy 
posiada kwalifikacje, by można Go było 
uznać za Mesjasza, który potrafiłby wy-
bawić ich naród i ustanowić obiecane 
dawno temu Królestwo Boże. Jezus sie-
dział na zboczu góry ze swoimi ucznia-
mi, gdy nadeszła owa rzesza szukają-
cych Go ludzi. Całkiem możliwe, że On 
i apostołowie nauczali to zgromadzenie 
przez jakiś czas, zanim dokonano cudu 
ich nakarmienia. Musimy pamiętać, że 

narracje ewangeliczne są bardzo skró-
towe i pomijają drobne, mniej istotne 
szczegóły.

Nasz Pan, który już zaplanował 
cud, poprowadził umysły swoich ucz-
niów w tym kierunku, pytając: „Gdzie 
kupimy chleba, aby oni mogli jeść?” 
[Jan 6:5]. To pytanie zostało skierowa-
ne do Filipa, jednego z apostołów, który 
mieszkał niedaleko. Z tego powodu był 
on właściwą osobą, ale prawdopodob-
nie Pan miał też inny powód, by zapytać 
właśnie jego. Wydaje się, że Filip miał 
stosunkowo ścisły umysł i praktyczne 
podejście. Chociaż to usposobienie było 
wśród uczniów Pana bardzo przydatne, 
zdradza jednak skłonność do myśle-
nia raczej o środkach ziemskich niż do 
zawierzenia Panu. Prawdopodobnie 
Pan chciał pobudzić myślenie Filipa, 
a w szczególności przekazać mu poży-
teczną lekcję i wiarę poprzez ten cud. 
Odpowiedź Filipa, że dwieście groszy 
(ok. 32 dolary [z roku 1905]) nie wy-
starczy, aby zapewnić zgromadzonym 
choćby skromny posiłek, wskazuje na 
jego gospodarczy zmysł. Podczas gdy 
wśród ludu Pańskiego można znaleźć 
najrozmaitsze zdolności umysłu, smy-
kałka do interesów jest najbardziej 
użyteczna, jeśli jest utrzymana pod 
odpowiednimi ograniczeniami miłości 
i wiary – miłości, żeby nie pozwalała 
instynktom biznesowym przeważyć 
nad sprawami duchowymi, i wiary, aby 
można sobie było uświadomić, że cho-
ciaż metody gospodarcze są cenne we 
wszystkich sprawach życia, to nie wol-
no im pozwolić na ignorowanie wiary 
w Pana i w moc Jego potęgi, a także 
w pełne miłości zainteresowanie, ja-
kie ma On dla wszystkich spraw swego 
Kościoła, Nowego Stworzenia.

Używanie środków

Andrzej, który posiadał może nieco 
mniej praktyczny umysł niż Filip, zasu-
gerował, że ktoś z towarzyszących im 
osób ma pięć małych jęczmiennych pla-
cków i dwie małe ryby, ale stwierdził to 
nie bez pewnego zawstydzenia, i dodał: 
„Ale cóż to jest na tak wielu?” [Jan 6:9]. 
Filip był zbyt praktyczny, zbyt przed-
siębiorczy, by nawet pomyśleć o takim 
kęsie jedzenia lub wspomnieć o nim 
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w związku z koniecznością zaopatrze-
nia tak dużej rzeszy, ale nasz Pan po-
służył się nie tylko zdolnym do szersze-
go spojrzenia rozumowaniem u Filipa, 
ale także prostszym i mniej logicznym 
umysłem Andrzeja i skorzystał z suge-
stii tego drugiego, wzywając do skorzy-
stania z tego niewielkiego zapasu. Jest 
tu lekcja dla nas: ilustruje to, co wielu 
z nas widziało w związku ze sprawami 
ludu Pańskiego, mianowicie, że wszyst-
kie dobre sugestie, wszystkie pomocne 
rady i w ogóle wszelkie pomysły, które 
leżą w interesie Kościoła, nie zawsze 
pochodzą z jednego źródła – że często 
Pan używa potykających się warg i nie-
logicznego rozumowania niektórych 
swoich wyznawców jako podstawy bło-
gosławieństwa dla siebie i innych, tak 
jak teraz posłużył się pozornie niemą-
drą uwagą Andrzeja.

Inna myśl w związku z tym jest 
taka, że nasz Pan zawsze korzystał 
z tego, co było pod ręką. Mógł zamie-
nić kamienie w chleb, a tym samym 
nakarmić tłum, mógł zignorować nie-
wielką ilość dostępnych zapasów jako 
nieznaczącą, ale to nie była Jego meto-
da. Wszyscy Jego naśladowcy powinni 
wyciągnąć z tego naukę, aby nie gardzić 
małymi rzeczami, ale je w miarę moż-
liwości wykorzystywać. W grę wchodzi 
również zasada – jak to wyraża nasz 
Pan – że ten, kto jest wierny w małym, 
będzie wierny także w tym, co jest więk-
sze. Kolejna lekcja jest taka, że cudów 
można się spodziewać dopiero po tym, 
jak zrobimy wszystko, co w naszej mocy 
i przy pomocy dostępnych środków. 
Rację miał pewien prosty mężczyzna, 
gdy po wyrażeniu wiary w Pana ktoś 
go zapytał: „Otóż, George, jeśli Pan po-
leciłby ci przebić się przez kamienną 
ścianę, zrobiłbyś to?”. Jego odpowiedź 
brzmiała, że gdyby był pewien, że Pan 
to rozkazał, skoczyłby na kamienną 
ścianę i pozostawił Panu wszystko, co 
wykraczało poza jego moc. Jeśli Pan 
chciałby uczynić z tego cud, to był też 
w stanie go uczynić, ale wykonanie sko-
ku należało do George’a.

Tak samo dzieje się z nami we 
wszystkich życiowych sprawach: mamy 
być pewni, że jesteśmy na drodze Pana, 
że podążamy za Jego wskazówkami, 
a następnie powinniśmy pozostawić Mu 
wszystkie wyniki, mając pewność, że po-
trafi On zdziałać nawet największe cuda. 
Niemniej jednak najpotężniejsze cuda, 
z którymi każdy z nas ma do czynienia, 
są ciche i mało spektakularne. W na-
turze widzimy takie cuda w rosnącym 
ziarnie, które pod Bożą opatrznością 

zaspokaja nasze potrzeby w odpowie-
dzi na naszą pracę. Pomnożenie pięciu 
jęczmiennych bochenków i dwóch ma-
łych rybek – możemy być tego pewni – 
nie było cudem bardziej niż ten, który 
nieustannie dzieje się w naturze, tylko 
że jest innego rodzaju, do którego nie 
jesteśmy przyzwyczajeni. Niemniej jed-
nak, tak jak Pan wykorzystał jęczmienne 
chleby i ryby jako osnowę dla tego cudu, 
tak w naturze używa ziarna pszenicy 
jako podstawy cudu zbiorów podczas 
żniw. Innymi słowy, zawsze używa On 
środków do celu, a fakt, że możemy zo-
baczyć i zrozumieć owe środki, nie czyni 
cudu większym ani mniejszym. Właści-
wy pogląd na życie łączy Pana ze wszyst-
kimi sprawami tego życia, a także ze 
wszystkim, co dotyczy życia przyszłego.

„A gdy się nasycili”

Jest napisane, że tłumy usiadły 
w grupach po pięćdziesiąt i sto osób 
[Mar. 6:40], a uczniowie rozdawali im 
pięć małych chlebów i dwie ryby w ka-
wałkach, które najwyraźniej rozmna-
żały się po przełamaniu, podobnie, 
jak wdowie przybywało oliwy, która 
płynęła nieprzerwanie, aż wszystkie 
naczynia zostały napełnione. Tak więc 
ta niewielka ilość pod Boskim błogosła-
wieństwem pomnożyła się, stanowiąc 
nie tylko skromny posiłek dla tłumu, 
ale pokarm, o którym jest napisane, że 
wszyscy „zostali nasyceni”, byli zado-
woleni i nie chcieli więcej. To był cud, 
który zaskoczył nie tylko uczniów, ale 
także tysiące ludzi. Jan to właśnie na-
zywa znakiem, dowodem i przejawem 
nadprzyrodzonej mocy i autorytetu na-
szego Pana – dowodem, że rzeczywiście 
był On wysłannikiem Boga, Mesjaszem 
– to był cel cudu, a nie nakarmienie 
tłumu. W tym samym czasie w róż-
nych częściach świata byli niewątpliwie 
głodni, których Pan mógłby wyżywić 
bez żadnych problemów, ale On nie 
przyszedł, by nakarmić świat, przyszedł 
nie po to, by powstrzymać ból, smu-
tek i śmierć, ale by odkupić świat i dać 
dowód, który pozwoliłby apostołom 
i wszystkim Izraelitom, w których nie 
było podstępu, przez wiarę zaakcepto-
wać Go jako Mesjasza – dać dowody, 
które docierając także do nas i innych 
osób w tym Wieku Ewangelii, stały się 
fundamentem naszej wiary.

Niektórzy mówią: O, żebyśmy mo-
gli tam być i doświadczyć cudu chle-
bów i ryb! Mielibyśmy tak silną wiarę, 
że moglibyśmy być uczniami Jezusa 
w każdych okolicznościach i warun-

kach. Jakże dziwi to, że ktokolwiek 
z tych pięciu tysięcy mógł kiedykolwiek 
wątpić w mesjańską godność naszego 
Pana! Odpowiadamy, że ci, którzy na-
prawdę są ludem Pana, mają dzisiaj 
podobne cuda, ponieważ On porozu-
miewa się z nami poprzez Słowo, a spo-
żywając Słowo, uczestniczymy w duchu 
naszego Pana, duchu Prawdy.

W związku z tym, kto z ludu Pana 
może zaprzeczyć, że On nieustannie, 
w jego doświadczeniach i doświadcze-
niach innych chrześcijan, dokonuje 
cudu większego niż ten odnotowany 
w naszej lekcji? Kto z ludu Pańskiego, 
kto zasmakował, że On jest łaskawy, 
kto łaknął i pragnął prawości – Praw-
dy i niejednokrotnie otrzymywał za jej 
sprawą pomoc, może mieć jeszcze takie 
poczucie, że wolałby żyć za dni pierw-
szego przyjścia naszego Pana, by do-
świadczyć i posmakować cudów, które 
On uczynił wtedy? Z naszej strony 
zdecydowanie wolimy cuda o wyższym 
znaczeniu i uważamy, że mamy silniej-
szą podstawę do wiary w nie, niż biedni 
Żydzi mogli mieć co do wszystkich oka-
zanych im łask, a przecież były to wiel-
kie dobrodziejstwa.

Powiązanie bogactwa 
i gospodarki

Chociaż nasz Pan był bogaty, za-
nim przyszedł na świat i chociaż zda-
wał sobie sprawę, że dzięki mocy Boga 
w sobie może mieć wszystko, co jest ko-
nieczne dla Jego dobra i że może rów-
nież zadbać o swoich wyznawców, co 
pokazane zostało nie tylko w omawia-
nym cudzie, czyli rozmnożeniu chleba 
i ryb, ale także, gdy przy innej okazji 
umożliwił swoim uczniom wielki połów 
ryb w tym samym morzu – to z całym 
tym bogactwem do dyspozycji nasz Pan 
był bardzo oszczędny. Z Jego punktu 
widzenia nic nie powinno się zmarno-
wać. Potwierdza to Jego zachowanie po 
nakarmieniu tłumu. Pan poinstruował 
apostołów, aby zebrali resztki, tak by 
nic się nie zmarnowało, i zapełniono 
dwanaście koszy chlebowych – każdy 
z nich zebrał pełny worek, torbę czy też 
chlebak – pojemnik, który w naszym 
tekście jest nazwany koszem.

Kryją się tu dla nas dwie lekcje: 
jedna to praktyczna lekcja oszczędno-
ści – że nic z Bożych błogosławieństw 
i miłosierdzia nie ma się zmarnować. 
Jedni przyswajają tę lekcję łatwiej niż 
inni, ale jest to zwykłe życiowe doświad-
czenie, pokazujące, że umyślne marno-
trawstwo rodzi żałosne braki. Prawdo-
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podobnie niektórzy z drogich uczniów 
Pana w dzisiejszych czasach muszą 
nauczyć się oszczędności tak samo, jak 
uczniowie i tłum przy tamtej okazji. Nie 
jest to lekcja skąpstwa, bo Pismo Święte 
oświadcza: „Jeden hojnie rozdaje, a jed-
nak mu przybywa, drugi nad miarę ską-
pi, a ubożeje” (Przyp. 11:24). Pierwszą 
lekcją była hojność, drugą – oszczęd-
ność. Tak powinno być z nami: nasza 
hojność powinna być równa naszej 
skłonności do oszczędzania. Pan nie 
jest skąpy, ale hojny, tak i żaden z Jego 
naśladowców nie powinien być skąpy. 
Pan był oszczędny i tacy też powinni 
być Jego uczniowie. Ci, którzy rozdawa-
li innym, mieli na końcu swoje chlebaki 
pełne i zgromadzili dla siebie zapasy.

Możemy zastosować tę samą lekcję 
do spraw duchowych: ludzie Pana mają 
być dystrybutorami. Otrzymaliśmy na-
grodę, łaskę i prawdę Pana za darmo, 
mamy też za darmo ją rozdawać. Ci, 
którzy rozdają, będą mieć przywilej 
gromadzenia dla siebie, aby każdy mógł 
mieć więcej, niż rozdał. Zaiste prawdą 
jest, że ci, którzy najbardziej pragną 
karmić innych chlebem życia, sami są 
najbogatsi. Dopilnujmy zatem, aby-
śmy byli hojni w udzielaniu pokarmu 
duchowego i literalnego. Rozdawajmy 
słowo życia i wodę życia. Gdy zrobimy 
tak z dobrych, uczciwych, szczerych 
serc, z pragnieniem oddawania czci 
Panu i błogosławienia ludowi, a tak-
że bez samolubstwa i dumy z naszej 
strony, możemy być pewni, że On bę-
dzie nas zaopatrywał coraz obficiej dla 

naszego własnego duchowego wzrostu 
i utrzymania.

Tłumy rozpoznały cud i okrzyknę-
ły naszego Pana wielkim prorokiem. 
Jednak przez wielu z nich cud został 
tylko częściowo doceniony. Niewątpli-
wie uważali to za wskazówkę, że gdy-
by Jezusa ogłoszono królem, mógłby 
dostarczać swoim żołnierzom żywność 
bez pomocy oddziału aprowizacyjnego. 
A gdyby mógł w ten sposób zaopatrzyć 
swoich zwolenników i naśladowców, 
byłby w stanie zapewnić im zwycięstwo 
we wszystkich okolicznościach i wa-
runkach. Te rzeczy są prawdziwe, ale 
nie w taki sposób, jak spodziewali się 
naturalni Izraelici. Nasz Pan daje nam 
teraz zwycięstwo nad grzechem i samo-
lubstwem i prowadzi nas od jednego 
osiągnięcia do drugiego, gdy staramy 
się kroczyć Jego śladami, i przez cały 
czas karmi nas żywym chlebem z nieba. 
W odpowiednim czasie stanie się wiel-
kim królem nad całym światem, a Jego 
moc kontrolowania, karmienia i obale-
nia Szatana oraz wszelkich mocy zła zo-
stanie w pełni zamanifestowana. Wtedy 
otworzy się wiele ślepych oczu – oczu, 
które nie widzą spraw wiary, uszu, któ-
re nie słyszą przesłania wiary.

Dziękujmy Panu coraz bardziej, że 
nasze oczy widzą, a nasze uszy słyszą 
przesłanie, którego jak dotąd świat nie 
widzi, nie docenia. Chociaż ten Wiek 
Ewangelii może przynieść szczegól-
ne błogosławieństwa tylko tym, któ-
rzy mają słuch oraz rozumiejące serce 
i oczy wiary, dzięki Bogu nadchodzi ko-

lejny wiek, w którym wszystkie rodziny 
na ziemi będą obficie błogosławione, 
prowadzone i wspierane przez tych, 
którzy teraz potrafią chodzić wiarą. Tyl-
ko specjalna klasa może teraz docenić 
chleb, który zstąpił z nieba. Z biegiem 
czasu, pod błogosławionymi wpływami 
i ustaleniami Królestwa, wszyscy będą 
mieć przywilej spożywania chleba ży-
cia i osiągania życia wiecznego. Jakże 
nasze serca lgną do tych, którzy teraz 
łakną tego właśnie chleba, nie tylko do 
pogan, którzy nigdy nie słyszeli o Chry-
stusie, ale i do wielu w krajach cywili-
zowanych, którzy chociaż słyszeli, nie 
wiedzą, nie widzą, nie rozumieją – oni 
też nie mogą zrozumieć, dopóki we 
właściwym czasie Pan nie otworzy im 
oczu zrozumienia i uszu właściwej oce-
ny, jak to obiecali prorocy – Izaj. 35:5, 
42:7, 49:9.

Tylko pięć chlebów jęczmiennych!
Tylko dwie ryby malutkie!
Czy mogę ofiarować 
te biedne prezenty dla Chrystusa,
Pana wszystkiego i wszystkich?
Dla tego, którego potężne słowo 
potrafi uciszyć morze, 
gdy groźnie faluje, 
oczyścić trędowatych, 
umarłych podnieść z grobu? –
On mnie nie potrzebuje.
O tak! On potrzebuje ciebie!
Więc przynieś swoje placki chleba,
bo nimi, gdy Jezus swe słowo wypowie,
wielu nakarmić trzeba.

Zion’s Watch Tower, 1 lutego 1905, R-3502

Święto Szałasów
– Jan 7:37‑46 – 5 marca 1905 –

„Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek” – Jan 7:46.

Dwa wielkie święta żydowskie to: 
Święto Paschy, od piętnastego do 

dwudziestego drugiego dnia pierwsze-
go miesiąca, i Święto Szałasów (miesz-
kanie w kuczkach), od piętnastego do 
dwudziestego drugiego dnia Tiszri, 
siódmego miesiąca, co wypada około 
1 października, choć dokładne daty się 
zmieniają w zależności od kalendarza 
żydowskiego, który został wyznaczony 
na podstawie czasu księżycowego. Te 
dwa wielkie święta dzieliły rok żydow-
ski i były to wspaniałe okazje, w któ-
rych ludzie z całego królestwa mieli 
odwiedzić Jerozolimę, stolicę, spędzić 
tydzień we wspólnocie, dziękując Panu 

i składając Mu śluby. Te dwa święta re-
prezentują początek roku: jedno roku 
obywatelskiego, drugie roku religijne-
go, ale oba można nazwać religijnymi 
w tym sensie, że cały rząd narodowy 
opierał się na fundamencie religijnym. 
Izrael był narodem Bożym, a jego pra-
wa pochodziły od Niego.

Każde z tych świąt miało swoistą 
ofiarę religijną, wskazującą na nasze-
go Pana i Jego ofiarę oraz na Kościół 
Wieku Ewangelii, Jego ciało. Święto 
Paschy na początku roku było roczni-
cą wyzwolenia z Egiptu. Baranek pas-
chalny przedstawiał Chrystusa, naszą 
ofiarę paschalną, zaś święto następu-

jące po nim – wolność, radość i błogo-
sławieństwa, które przyszły na cały lud 
Pański, którego ominęła śmierć dzięki 
wierze w Jego krew. Święto jesienne 
obchodzono w związku z Dniem Pojed-
nania i jego ofiarami za grzechy, które 
wyobrażały lepsze ofiary tego Wieku 
Ewangelii i ostateczne przebłaganie 
za grzechy całego świata, a w konse-
kwencji ostateczne usunięcie klątwy, 
którą ludzkość jest wciąż obciążona. To 
święto zostało ustanowione na pamiąt-
kę czasu, gdy Izrael przechodził przez 
pustynię do ziemi obietnicy. Upamięt-
niało ono życie na pustkowiu i wejście 
do Kanaanu, gdzie mieli przywilej cie-
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szyć się swoim dziedzictwem i mogli 
zamieszkiwać w bardziej solidnych 
domostwach. W istocie było to święto 
Nowego Roku i rodzaj dziękczynienia 
za zbiory i żniwa roku. – 2 Mojż. 23:16; 
3 Mojż. 23:3344.

Celebrowanie  
Święta Szałasów

Zwyczajowe postępowanie ludu 
przy tej okazji tak zostało opisane przez 
Edersheima i innych:

„W Jerozolimie wszędzie budowa-
no szałasy – na dworze i na dachach, 
na ulicach i na placach. Te altany lub 
budki były zrobione z gałęzi drzew – 
palm, sykomor, oliwek, sosen, wierzb 
itp. Nikt nie mieszkał w domu, wszyscy 
przebywali w tych szałasach – miesz-
kańcy miasta i tłumy z całego kraju. 
Zapominano na chwilę o wszelkich 
różnicach pozycji, wszystkich podzia-
łach między bogatymi a biednymi, jako 
że każdy mieszkał w tak samo dobrym 
mieszkaniu jak jego sąsiad.

Każdego ranka radosna procesja 
z muzyką schodziła do sadzawki Siloam 
i czerpano wodę do złotego dzbanka, 
z którego była ona wylewana na ołtarz 
pośród śpiewów alleluja.

W nocy cztery złote kandelabry, 
każdy z czterema złotymi czaszami na 
światło, stały na środku dziedzińca, 
a emanujące z nich światło było widocz-
ne w całym mieście. Wokół tych świateł 
pobożni mężczyźni tańczyli przed lu-
dem, z zapalonymi pochodniami w rę-
kach, śpiewając hymny i pieśni uwiel-
bienia, podczas gdy Lewici, którzy stali 
na piętnastu stopniach prowadzących 
na dziedziniec dla kobiet w świątyni 
i odpowiadających piętnastu psalmom 
stopni (Psalmy 122134), akompanio-
wali pieśniom muzyką instrumentalną.

Oświetlenie świątyni było symbo-
lem światła, które miało przyświecać 
z wnętrza świątyni w ciemną noc po-
gaństwa. Potem, wraz z pojawieniem 
się jutrzenki, rozbrzmiewały srebrne 
trąby kapłanów, armii Bożej, jako że 
ruszała ona przy dźwięku odświętnych 
trąb i z wołaniem, by obudzić śpiących 
i wznieść uroczysty protest przeciwko 
pogaństwu.

Przypuszcza się, że w ostatni wie-
czór święta, kiedy miało zniknąć wspa-
niałe światło tej wielkiej iluminacji, 
Chrystus zwrócił uwagę na siebie: ‘Ja 
jestem światłością świata’ (Jan 8:12), 
która ma świecić wiecznie i oświecać nie 
tylko świątynię i święte miasto, ale cały 
świat” jako „słońce sprawiedliwości”.

Wielki dzień  
tego święta

Ostatni z tych siedmiu dni święta 
był zwany „wielkim dniem”. To w nim 
świąteczne uroczystości i radość osią-
gały punkt kulminacyjny. Ponownie 
sięgamy do opisu Edersheima i innych, 
jak następuje:

„Zgodnie z żydowską tradycją słup 
obłoku w dzień i ognia w nocy, symbo-
lizujące obecność i kierownictwo Boga, 
najpierw ukazał się Izraelowi piętnaste-
go dnia Tiszri, pierwszego dnia święta. 
Tego dnia Mojżeszowi było powiedzia-
ne, żeby zszedł z góry i oznajmił ludowi, 
że przybytek Boga ma być wzniesiony 
pośród nich. Zauważamy, że poświęce-
nie świątyni Salomona i zstąpienie na 
nią chwały Szekina miało miejsce pod-
czas tego święta (1 Król. 8; 2 Kron. 7).

Ostatni wielki dzień święta stano-
wił punkt kulminacyjny całej symboli-
ki. Wcześnie rano ludzie z rajskim jabł-
kiem (pomarańczą) w lewej ręce i ga-
łęziami w prawej maszerowali w rytm 
muzyki podczas procesji prowadzonej 
przez kapłana, który niósł złoty dzban, 
aby zaczerpnąć wody z sadzawki Silo-
am, na południe od świątyni. Kapłan 
napełniał złoty dzban w tym źródle 
i niósł go z powrotem na dziedziniec 
świątyni, pośród okrzyków tłumów 
i odgłosów cymbałów i trąb. Powrót był 
zaplanowany dokładnie tak, by proce-
sja nadchodziła wtedy, gdy inni kapłani 
składali ofiary na ołtarzu całopalenia 
pod koniec zwykłego nabożeństwa.

Przez siedem dni codziennie ka-
płan obchodził ołtarz, mówiąc: ‘O, te-
raz uczyń zbawienie, Jah! O, Jah, daj 
dobrobyt!’. Ale siódmego dnia okrążali 
siedem razy, pamiętając, jak mury Je-
rycha upadły w podobnych okolicz-
nościach, i przewidując, że dzięki bez-
pośredniej interwencji Boga mury po-
gańskie upadną przed Bogiem, a świat 
stanie otworem przed Jego ludem, żeby 
wszedł i posiadł go.

Następnie wodę wypełniającą złoty 
dzban wylewano na ołtarz. Ceremonię 
tę uznawano za niezwykle ważną i naj-
wyraźniej symbolizowała ona wylanie 
ducha świętego. Natychmiast po wyla-
niu wody śpiewano Hallel. Składa się 
on z Psalmów 113118. Śpiewano je, 
odpowiadając, przy akompaniamencie 
fletu. Gdy Lewici intonowali pierw-
szą linię psalmu, ludzie ją powtarzali, 
podczas gdy na każdą z pozostałych li-
nii odpowiadali: Alleluja Jah (Chwała 
Panu). Następnie kapłani trzykrotnie 
dęli w srebrne trąby”.

Jezus na święcie

Nasza lekcja dotyczy ostatniego 
Święta Szałasów, w którym uczestniczył 
nasz Pan – tego, które miało miejsce za-
ledwie sześć miesięcy przed ukrzyżowa-
niem. W poprzedniej lekcji widzieliśmy, 
że nakarmienie pięciu tysięcy miało 
miejsce w czasie, gdy wielu z nich było 
w drodze do Jerozolimy na Święto Pas-
chy, tak więc obecna lekcja ma miejsce 
co najmniej sześć miesięcy później – 
być może rok i sześć miesięcy później, 
ponieważ najwyraźniej upłynął znaczny 
czas, w którym nasz Pan „nie chciał (...) 
przebywać w Judei, bo Żydzi szukali 
sposobności, aby go zabić” [Jan 7:1].

Przy okazji tego święta wielu zasta-
nawiało się, czy Jezus weźmie w nim 
udział, ponieważ wydaje się, iż wiele lu-
dzi dobrze rozumiało, że arcykapłani są 
tak zazdrośni wobec Pana, tak zawistni, 
tak zgorzkniali, że zagrażało to Jego ży-
ciu. Jakkolwiek nasz Pan zdawał sobie 
sprawę, że Jego życie było pod Boską 
ochroną, aż nadejdzie Jego „godzi-
na”, niemniej wydaje się, że nie kusił 
opatrzności, niepotrzebnie narażając 
się na niebezpieczeństwo, ale raczej 
obierał taki kierunek postępowania, na 
jaki pozwalały okoliczności. Dlatego też 
upomniał swoich uczniów: „A gdy będą 
was prześladować w tym mieście, ucie-
kajcie do innego” [Mat. 10:23].

Kontekst wskazuje, że w tym czasie 
niektórzy bracia naszego Pana (praw-
dopodobnie Jego kuzyni, ponieważ ku-
zyni w tym czasie byli nazywani „brać-
mi”) zdawali się wątpić w Jego me-
sjańską godność i namawiali Go, aby 
poszedł do Jerozolimy i wykonał swoje 
potężne dzieła tam, gdzie najlepiej wy-
uczeni przedstawiciele narodu mieliby 
okazję, by zobaczyć, skrytykować czy 
doszukać się błędów, a jeśli to możliwe 
– obalić Jego twierdzenia i cuda. Odpo-
wiedź naszego Pana brzmiała: „Wy idź-
cie na święto, ja jeszcze nie pójdę na to 
święto, bo mój czas jeszcze się nie wy-
pełnił” [Jan 7:8]. Gdyby nasz Pan po-
szedł wcześniej na święto, mógł jeszcze 
bardziej sprowokować wrogość nauczy-
cieli religijnych. Jego zwlekanie nie 
szkodziło publicznemu głoszeniu Jego 
nauk, ponieważ ludzie naturalnie pytali 
o Niego, wyrażali zdumienie, dysku-
towali o Jego postulatach, opowiadali 
sobie nawzajem, co widzieli i słyszeli 
w swoich miastach, wioskach itd. Pod 
koniec tygodnia świątecznego, kiedy 
nasz Pan przybył na miejsce i udał się 
prosto do świątyni, i gdy nastroje reli-
gijne ludzi osiągnęły punkt kulmina-
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cyjny, zwrócił ich uwagę na głębokie 
duchowe rzeczy, symbolizowane w ich 
obrzędach nieustannie z roku na rok.

Przypuszcza się, że tuż po wylaniu 
wody ze złotego dzbana na ołtarz, na 
cześć Pana, i gdy tłumy w ciepłym kli-
macie były prawdopodobnie już bardzo 
spragnione, a ich pragnienie jeszcze się 
powiększyło na widok wody, Jezus wy-
głosił stwierdzenie stanowiące istotę 
naszej lekcji: „Jeśli ktoś pragnie, niech 
przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we 
mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej 
popłyną z jego wnętrza” [Jan 7:3738].

Nic dziwnego, iż ludzie – tak jak 
przepowiedział prorok – twierdzili, 
że nasz Pan mówił w przypowieściach 
i podobieństwach. Ilu tych – jakże nie-
wielu! – spośród tłumu, którzy słyszeli 
te słowa, mogło zrozumieć sens za-
wartego w nich przesłania? Nawet pod 
błogosławionymi wpływami, jakich 
doświadczamy w naszej epoce ducha, 
niewielu ma odpowiednie wyobrażenie 
o tym, co oznaczają te słowa.

Picie ze źródła
Wszyscy mają pewne wyobrażenie 

o tym, czym jest naturalne pragnienie 
i o orzeźwieniu, jakiego doznaje się po-
przez spożycie rzeczywistej wody. Aby 
zrozumieć słowa naszego Pana dotyczą-
ce wody życia, którą On ma dać, musimy 
poprowadzić tę symbolikę dalej i uświa-
domić sobie, że istnieją inne pragnienia 
i potrzeby ludzkiej natury, które powin-
ny być zaspokojone i które bez zaspo-
kojenia powodują niepokoje i udrękę. 
Do tych pragnień serca, które tu krótko 
wymienimy, należy potrzeba odpoczyn-
ku, pokoju, radości i społeczności. Tylko 
o mających takie pragnienia powiedzia-
ne jest: „Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną” [Mat. 5:6]. Wielu z naszej rasy 
jest obecnie tak zdeprawowanych psy-
chicznie i fizycznie, że nie odczuwają gło-
du i pragnienia rzeczy lepszych od tych, 
jakimi cieszą się obecnie – są w pełni za-
dowoleni z posiadanych niedoskonałych 
rzeczy. Apel Pana w chwili obecnej nie 
jest skierowany do nich, ale do tych, któ-
rzy łakną i pragną: „Jeśli ktoś pragnie, 
niech przyjdzie do mnie i pije”.

Taki jest apel w Wieku Ewangelii: 
Pan szuka spragnionych i znajduje ich, 
a jeśli napiją się oni z Jego źródła łaski 
i prawdy, znajdą satysfakcję, pociechę, 
radość, pokój, odpoczynek, błogosła-
wieństwo, których świat nie może ani 
dać, ani odebrać. Błogosławieni są więc 
spragnieni; uprzywilejowani ci, którzy 
teraz piją wodę podawaną przez uderzo-
ną Skałę – naszego Pana (1 Kor. 10:4).

Apostoł skomentował słowa nasze-
go Pana, wyjaśniając pierwszą część, 
ale nie drugą. Stwierdza: „A to mówił 
o Duchu, którego mieli otrzymać wie-
rzący w niego” [Jan 7:39]. Otrzyma-
nie ducha jest zaspokojeniem naszego 
pragnienia. Przez całe życie pijemy 
z tego źródła. Nie będziemy zadowole-
ni, dopóki nie obudzimy się na podo-
bieństwo Pana. Następnie, jak oświad-
cza psalmista, „gdy się obudzę, nasycę 
się twoim podobieństwem” [Psalm 
17:15] – gdy śmiertelnik zostanie po-
chłonięty w nieśmiertelności, będzie-
my jak nasz drogi Odkupiciel, ujrzymy 
Go takim, jakim jest i będziemy dzielić 
Jego chwałę jako członkowie Jego ciała.

Duch święty nie był 
jeszcze dany

Duch święty działał na proroków 
i pod jego wpływem mówili oni i pisali. 
Ale duch święty udzielony Kościołowi 
Ewangelii w dniu Pięćdziesiątnicy ma 
inny charakter; jest to duch synostwa, 
duch zrozumienia, a nie duch proro-
ctwa. Nie było możliwe, aby ktokolwiek 
został spłodzony z ducha jako syn Boga, 
dopóki ofiara okupu Jezusa na naszą ko-
rzyść nie została dokończona, dopóki nie 
wstąpił On na wysokość i nie przedsta-
wił zasługi tej ofiary za nas Ojcu, dopóki 
nie zostało to uznane przez Ojca. Wte-
dy błogosławieństwo ducha synostwa 
zostało wylane na apostołów. Wszyscy 
przyjmowani są do członkostwa w ciele 
Chrystusa, ponieważ poprzez obcowanie 
z innymi członkami stają się uczestnika-
mi tego jednego ducha, dzięki któremu 
wszyscy są zapieczętowani na dzień od-
kupienia (Efezj. 4:30).

Wypływające rzeki wody
„Rzeki wody żywej popłyną z jego 

wnętrza” [Jan 7:38]. Ten werset nie 
wypełnił się w dniu Pięćdziesiątnicy, 
kiedy naśladowcy Pana zaczęli jedynie 
pić prawdy duchowe i przez nie jedno-
czyć się w jedno ciało z wielu członków, 
których głową jest Jezus. To z tego jed-
nego ciała ostatecznie rzeka wody życia 
popłynie podczas Wieku Tysiąclecia dla 
błogosławieństwa całego świata. Nasz 
Pan odniósł się do tego powiedzenia: 
„Słowo, które ja mówiłem, ono go osą-
dzi w dniu ostatecznym” [Jan 12:48] 
– w wielkim dniu, dniu tysiącletnim. 
Świat będzie sądzony przez każde sło-
wo, które wychodzi z ust Bożych. Woda 
życia przedstawia prawdę, a ilość tej 
wody życia lub prawdy, która wypłynie 
z ust Pana, z ust uwielbionego Kościo-

ła, będzie rzeką, strumieniem, który 
dotrze do każdej część ziemi. „Ziemia 
bowiem będzie napełniona poznaniem 
chwały PANA” [Abak. 2:14].

W obecnych czasach ze źródła wody 
życia piją jedynie poświęceni w Chry-
stusie Jezusie, a nasz Pan oświadcza, że 
Jego łaska i prawda będzie w nich stud-
nią wody wytryskującej ku życiu wiecz-
nemu. W Objawieniu, rozdział 21, przed-
stawiony jest obraz połączenia różnych 
członków ciała Chrystusowego w chwa-
le. Całość jest przedstawiana jako Nowe 
Jeruzalem, a z niego wypływa strumień 
wody życia, o którym nasz Pan mówił 
w swoich kazaniach. Będzie to wielka 
rzeka wody życia, a na obu jej brzegach 
będą rosły drzewa życia, ożywione i za-
opatrywane przez nią, przynoszące do-
bre owoce, zaś liście tych drzew będą 
przeznaczone do uzdrowienia narodów.

Tak postrzegany wykład Pana 
przedstawia pokrótce błogosławień-
stwa, które spływają na Jego naśla-
dowców w tym Wieku Ewangelii, jak 
i błogosławieństwa, które w następnym 
wieku będą pochodzić od nich dla po-
cieszenia, błogosławieństwa i podnie-
sienia – restytucji wszystkich rodzin 
ziemi – każdego, kto zechce czerpać 
z tej rzeki wody życia, która wówczas 
popłynie swobodnie, a do korzystania 
z niej wszyscy zostaną jasno i wyraźnie 
zaproszeni przez ducha i Oblubienicę.

Podziały wśród ludzi
Pokój i jedność są bardzo pożądane, 

jednak nie zawsze są one możliwe, nie 
zawsze korzystne. Gdyby wszyscy byli 
doskonali, pokój i jedność byłyby z pew-
nością jedynym właściwym stanem, ale 
dopóki występują niedoskonałości, błę-
dy itp., muszą istnieć różnice. W zgodzie 
z tym nasz Pan oświadczył, że Jego prze-
słanie nie przyniesie pokoju, ale miecz 
w obecnych warunkach. On będzie 
księciem pokoju na zawsze, ale dopiero 
wtedy, gdy pokój zostanie ustanowiony 
na sprawiedliwych podstawach. Przed 
tym czasem będzie królem, który będzie 
panował w sprawiedliwości, a laską że-
lazną pokruszy złe systemy i sprawy na 
kawałki, niczym naczynia garncarskie.

Są tacy, którzy mówią pokój, po-
kój, gdy pokoju nie ma i gdy pokój nie 
jest możliwy, ale lud Boży nie może się 
do nich zaliczać. Nie oznacza to, że lud 
Pański ma należeć do tych, co szerzą 
konflikty. Przeciwnie, wszędzie w Piś-
mie Świętym są oni napominani, by 
mieć pokojowe usposobienie i czynić 
pokój. Ale przy wszystkich wysiłkach 
na rzecz pokoju, mimo ich umiłowania 
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pokoju i stałego wzrostu ich zdolności 
do zaprowadzania pokoju przesłanie, 
które im dał nasz Pan, będzie powodo-
wać niepokoje. Dlaczego? Odpowiada-
my słowami naszego Pana, bo nie ma 
społeczności między światłem a ciem-
nością, nie może być pokoju ani rozej-
mu między nimi – na ile jedno uzyskuje 
kontrolę, drugie jest wykluczane.

Zgodnie z tym w lekcji tej dowia-
dujemy się, że z Jego powodu nastąpił 
podział między ludźmi – niektórzy Go 
aprobowali, inni byli przeciwni. Tak 
musi być z nami, kiedy podnosimy 
sztandar prawości: jeśli pozwolimy, aby 
światło prawdy świeciło, ci, którzy ko-
chają prawdę, będą mniej lub bardziej 
przez nią pociągani, w zależności od 
tego, na ile ich serca są szczere i kocha-
jące prawdę. Ci, którzy kochają błąd, sta-
ną się antagonistami proporcjonalnie do 
braku szczerości. Skoro tak było w przy-
padku naszego Pana, to czy możemy są-
dzić, że inaczej będzie z Jego uczniami? 
Na pewno nie. Musimy mieć stopy obute 
w gotowość służby dla Ewangelii pokoju. 
Nasze poselstwo jest ewangelią pokoju, 
ale przekonamy się, że gdy będziemy 
ją nieść innym, nasza droga rozwoju 
będzie trudna i będziemy potrzebować 
wszelkiej ochrony, jaką Pan zapewnił 
w swoim wstępnym oświadczeniu o tym, 
czego możemy się spodziewać. Potrze-
bujemy Jego obietnic błogosławieństwa 
i chwały dla zwycięzców.

Zazdrość, złość, 
nienawiść, morderstwo

Podczas gdy nasz Pan nauczał 
w świątyni, żydowscy przywódcy, świa-
domi Jego obecności, spiskowali, czy-
hając na Jego życie. Zwołano spotkanie 
Sanhedrynu, a wysłannicy reprezentują-
cy tę radę byli obecni w świątyni pośród 
ludzi, usiłując znaleźć w Jego nauczaniu 
podstawę do oskarżenia Go pod preteks-
tem nawoływania do powstania, a na-
stępnie aresztowania pod zarzutem nau-
czania wbrew prawu Mojżeszowemu lub 
wbrew rzymskim prawom. Za każdym 
razem usiłowali podchwycić Go w Jego 
słowach, ale nie mogąc tego dokonać, 
wrócili do Sanhedrynu, aby złożyć raport.

Jakże smutny komentarz nasuwa 
się wobec kłamliwości ludzkiego serca, 
że ci ludzie, którzy chcieli w ten spo-
sób zastraszyć i uśmiercić Jezusa, byli 
najbardziej wpływowymi ludźmi w tym 
najświętszym narodzie na ziemi. A nie 
tylko to, byli oni też doktorami prawa 
– ludźmi podobno najlepiej znającymi 
prawo Mojżeszowe, jego literę i ducha, 

ludźmi, których pozycja w judaizmie 
odpowiadała pozycji dzisiejszych dok-
torów teologii w chrześcijaństwie. Mo-
żemy równie dobrze zapytać jak Piłat 
później: „Cóż on złego uczynił?” [Łuk. 
23:22]. Odpowiedź musi być taka, że 
nie było innego zła, jak tylko to w ser-
cach najbardziej utalentowanych, wy-
kształconych i nominalnie najbardziej 
religijnych ludzi na świecie.

Możemy sobie wyobrazić, że gdyby 
ktoś zapytał o ich motywy, odpowiedź 
brzmiałaby: Jesteśmy tak lojalni wo-
bec Boga, Jego prawa danego przez 
Mojżesza i interesów tego potężnego 
ludu, nad którym Bóg ustanowił nas 
władcami i nauczycielami, że z gorli-
wości jesteśmy gotowi uśmiercić tego 
człowieka, który, choć wydaje się bogo-
bojny, współczujący biednym itd., jest, 
naszym zdaniem, niezwykle groźny. 
Przede wszystkim dlatego, że przedsta-
wiając się jako Mesjasz i będąc napraw-
dę zdolnym człowiekiem, oszukał ludzi. 
Jeśli zostawimy Go w spokoju, władza 
i kontrola nad tym narodem, które 
teraz sprawujemy jako jego moralni 
i intelektualni przywódcy, wymkną się 
nam z rąk. Ten człowiek sam się umoc-
ni, a cały lud Izraela będzie uważał nas 
za głupców i dojdzie do wniosku, że 
sam był w stanie rozpoznać Mesjasza, 
podczas gdy my, ich intelektualni prze-
łożeni, byliśmy głupsi lub pozbawieni 
Boskiej łaski, skoro nie mogliśmy roz-
poznać czasu naszego nawiedzenia.

Byłby to ich sposób rozumowania 
na ten temat, ale pogląd Pana na sytu-
ację byłby zupełnie odwrotny – że byli 
oni hipokrytami, że udawali kogoś, kim 
w rzeczywistości nie są, że cała ich chwa-
ła i służba dla Pana były tylko formali-
stycznym wyznaniem ust i że pycha leży 
u podstaw ich wysiłków i wyznań oraz 
że ta duma ucierpiała na skutek sukce-
sów naszego Pana i Jego mądrości oraz 
faktu, że tłumy słuchały Jego przesłania. 
Byli zazdrośni, złośliwość płonęła w ich 
sercach, nienawidzili Go bez powodu – 
po prostu dlatego, że był lepszy, święt-
szy, mądrzejszy od nich i dlatego, że lu-
dzie rozpoznawali ten fakt.

Jak niebezpieczna jest zazdrość – 
egoizm! Ilu współczesnych przedsta-
wicieli ludu Pana jest nią dotkniętych. 
Dlatego odmawiają uznania ducha 
Pańskiego. Zamiast starać się wzajem-
nie zachęcać i dodatnio wpływać na sie-
bie nawzajem oraz uświadamiać sobie, 
że całe dzieło Pana jest jedno, niestety, 
jak często dominuje w nich duch wal-
ki i próżnej chwały! Jakże wszystko to 
musi być nieprzyjemne w oczach Pana!

Łaska płynęła z Jego ust

Kiedy słudzy wrócili do Sanhedrynu, 
zadano pytanie: Gdzie jest wasz więzień? 
Dlaczego Go nie przyprowadziliście? 
Czy nie byliście w stanie podchwycić 
Go w słowach? Czy to możliwe, że jakiś 
człowiek może przemawiać publicznie, 
a bystrzy ludzie, tacy jak wy, nie potrafili 
przyłapać Go na czymś, co pozwoliłoby 
wam postawić Mu zarzuty jako nauczy-
cielowi rzeczy szkodliwych dla ludu, że 
nie powiedział nic, co można by zinter-
pretować jako pogwałcenie prawa Moj-
żeszowego lub prawa Rzymian? Odpo-
wiedź tłumaczy wszystko: „Nikt nigdy nie 
mówił tak, jak ten człowiek” [Jan 7:46].

Lud Pana, starając się kroczyć Jego 
śladami, nieustannie przekonuje się, że 
świat jest nadal pełen zazdrości, złośli-
wości i nienawiści. Nadal zauważa, że 
prawdą są słowa, iż „świat nas nie zna, 
bo jego nie zna” [1 Jana 3:1]. Wciąż 
przekonują się, że wśród przeciwników, 
wśród tych, którzy starają się wyrządzić 
im krzywdę, wśród tych, którzy usiłują 
ich podchwycić w słowach i którzy poj-
maliby ich i zaszkodzili ich reputacji, 
jeśli nie osobie, znajdują się ludzie o wy-
sokich pozycjach w świecie, ludzie świa-
towo mądrzy, światowo religijni. Prze-
słanie Pana do nich brzmi: „W cierpli-
wości waszej posiadajcie dusze wasze” 
[Łuk. 21:19 BG]. Postąpią właściwie, 
jeśli będą strzec swoich warg, żeby nie 
grzeszyć swoimi ustami, żeby się o to 
nie tylko modlić, ale też dążyć do tego, 
by rozmyślanie ich serc i słowa ich ust 
były przyjemne dla Pana, a proporcjo-
nalnie do tego, na ile będzie to stawało 
się prawdą w nich, będą też rzeczywiście 
okazywali się mądrzejsi i bardziej tak-
towni w swoim języku niż inni – w przy-
bliżeniu podobni do Tego, który mówił 
tak, jak nigdy człowiek nie mówił.

Ale jakim problemem jest strze-
żenie języka! Słusznie powiedział apo-
stoł, że ten, kto jest w stanie ujarzmić 
swój język, jest w stanie ujarzmić całe 
swoje ciało. Tak łatwo jest powiedzieć 
coś, czego nie należy mówić, tak łatwo 
jest powtórzyć złą pogłoskę, rzucić złe 
światło na czyjś charakter, zabić w ten 
sposób, a przynajmniej zranić lub za-
szkodzić interesom, uczuciom lub do-
bremu imieniu innej osoby. Starajmy 
się coraz bardziej w tym szczególnie 
być podobni do naszego Pana, starajmy 
się mówić tak, jak nigdy nie mówią inni 
ludzie i oddawajmy w ten sposób chwa-
łę Temu, który powołał nas z ciemności 
do swojej cudownej światłości.

Zion’s Watch Tower, 15 lutego 1905, R-3508
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Będziecie prawdziwie wolni
– Jan 8:31‑40 – 12 marca 1905 –

„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” – Jan 8:34 (BT).

N iniejsza lekcja jest streszczeniem 
jednego z kazań naszego Pana, 

które wygłosił podczas Święta Szałasów 
omówionego w poprzednim odcinku 
rozważań. Jezus przemówił prawdo-
podobnie w ostatni, „wielki dzień” tego 
święta. Wielu, którzy słyszeli Jego ka-
zanie na temat wody życia, jaką może 
dać, i o Nim samym jako światłości 
świata, byli całkowicie przekonani, 
że „nikt nigdy nie mówił tak, jak ten 
człowiek” [Jan 7:46] – przekonani, że 
był On wielkim prorokiem lub co naj-
mniej nauczycielem, że został posłany 
przez Boga i że zaprawdę nie może to 
być nikt inny jak tylko długo oczekiwa-
ny Mesjasz. Zwracając się do tych wie-
rzących, nasz Pan oznajmił im, że nie 
są jeszcze w pełni Jego uczniami – że 
uczniostwo oznaczałoby chęć dalszego 
słuchania Jego przesłania i gotowość 
posłuszeństwa za wszelką cenę. Jego 
słowa brzmiały: „Jeśli będziecie trwać 
w moim słowie, będziecie prawdziwie 
moimi uczniami. I poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli” [Jan 8:3132].

Ostrzejsze niż miecz 
obosieczny

Apostoł zwraca uwagę na fakt, że 
Słowo Boże jest szybkie (żywe), potężne 
i ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdol-
ne do oddzielania, dzielenia i rozróżnia-
nia jak nic innego, zarówno myśli, jak 
i zamiarów serca (Hebr. 4:12). Mamy to 
zilustrowane w słowach naszego Pana. 
Wypowiedział prawdę, ważną prawdę, 
błogosławioną prawdę, pomocną tym, 
którzy mają właściwy stan umysłu. Nie-
mniej jednak u tych, którzy znajdują się 
w złym stanie umysłu, Jego szlachetne 
słowa wzbudziły zazdrość, urazę i złego 
ducha. Zawsze musi tak być. Prawda, 
jak wskazuje nasz Pan, jest wyobraża-
na przez światło, a błąd przez ciemność 
i ciągle istnieje między nimi antago-
nizm. Tam, gdzie jest jedno, drugiego 
odpowiednio brakuje. Gdy jedno wkra-
cza, proporcjonalnie znika to drugie. 

Najwyraźniej wielu słuchaczy na-
szego Pana było pod wrażeniem tych 
wypowiedzi. Tłum tych, którzy Go sły-
szeli, był tak bardzo po Jego stronie, że 
słudzy Sanhedrynu nie pojmali Go. Wi-
docznie podział wśród ludzi, którzy Go 

otaczali, był w dużej mierze na Jego ko-
rzyść. Wyrażenie „nikt nigdy nie mówił 
tak, jak ten człowiek” i oświadczenie, że 
tak „dziwili się słowom łaski, które wy-
chodziły z jego ust” [Łuk. 4:22] oraz że 
powiedzieli: „Gdy Chrystus przyjdzie, 
czyż uczyni więcej cudów, niż on uczy-
nił?” [Jan 7:31] – wszystko to wskazuje, 
że podświadomie silne uczucia dzia-
łały na Jego korzyść, zaś fakt, że arcy-
kapłani i doktorzy prawa byli o Niego 
zazdrośni do tego stopnia, że chcieli 
Jego śmierci, implikował również takie 
samo nastawienie tłumu. Ale On postę-
pował zgodnie z powinnością, zamiast 
kierować się doczesną mądrości i chę-
cią wywyższenia samego siebie.

Konieczne było, aby przedstawił 
prawdę tym, którzy wierzyli, żeby się 
ona między nimi rozsiała i rozprze-
strzeniła, aby osoby o właściwym nasta-
wieniu serca mogły zbliżyć się do Niego 
i do Ojca i przygotować się na wielką 
zmianę, jaka nastanie w momencie 
Jego śmierci i zmartwychwstania oraz 
wylania ducha świętego. Konieczne 
było również, aby inni, którzy nie posia-
dali odpowiedniego stanu serca, zosta-
li odepchnięci: „Aby patrząc, patrzyli, 
(...) a nie zrozumieli” [Mar. 4:12] i nie 
stali się naprawdę uczniami, nie zostali 
uwolnieni, ponieważ w rzeczywistości 
nie byli dziećmi prawdy; aby nie w peł-
ni rozpoznali Mesjasza i nie zostali 
przygotowani na błogosławieństwo ze-
słania ducha świętego, lecz przeciwnie, 
byli pozostawieni w swojej ślepocie, 
w której sześć miesięcy później krzy-
czeli przed Piłatem: „Ukrzyżuj go” [Jan 
19:15], „Zgładź z ziemi takiego człowie-
ka” [Dzieje Ap. 22:22], „Krew jego na 
nas i na nasze dzieci” [Mat. 27:25].

Duma przeciwnikiem 
prawdy

Dotknij dumy człowieka, a rozbu-
dzisz całą jego istotę. Dlatego błogo-
sławieni i uprzywilejowani pokorni, 
łagodni i uniżonego serca. Są nie tylko 
lepiej przygotowani na przyjęcie dobrej 
nowiny o Królestwie, ale będą lepiej 
przygotowani do podążania śladami 
Mistrza, by osiągnąć Królestwo. Duma 
jest przeważnie w błędzie i dlatego 
często zderza się z prawdą, jak w tym 

przypadku. W słowach naszego Pana 
nie było właściwie nic rzeczywiście na-
pastliwego: „Prawda was wyzwoli”. To 
moc prawdy w tych słowach, a nie ja-
kieś grubiaństwo czy nieprzychylność 
uczuć, wzbudziła gniew słuchaczy – to 
stwierdzenie uraziło ich dumę.

Ta duma wydaje się być składowym 
elementem problemów Żydów od tam-
tego dnia do dziś. Apostoł przypomina 
to, cytując proroctwo dotyczące upadku: 
„Niech ich stół stanie się sidłem i pułap-
ką, zgorszeniem i odpłatą” [Rzym. 11:9]. 
Szczególne błogosławieństwa Boże dla 
tych ludzi usidliły ich, ponieważ za-
miast doceniać fakt, że nie byli bardziej 
godni niż inni, ufali sobie, że byli prawi, 
i gardzili innymi – uważali się za bar-
dziej godnych Boskich łask, objawienia 
itp. niż inni. Podobnie i w tym przypad-
ku słuchacze naszego Pana byli oburze-
ni myślą, że prawda może ich wyzwolić. 
Gdyby nasz Pan powiedział: „Wy, którzy 
jesteście wolni, będąc moimi uczniami, 
będziecie błogosławić pogan i wybawiać 
ich z jarzma niewoli”, to w ich nastawie-
niu pojawiłaby się aprobata i myśleliby 
o Nim dobrze.

I była to w istocie ścisła prawda – 
wierni uczniowie Pana, prawdziwi Izra-
elici, są kanałami, za pośrednictwem 
których Pan ostatecznie przełamie kaj-
dany grzechu i śmierci wpośród pogan, 
świata, a także Izraela. Aby jednak ktoś 
mógł być uczniem Pana, on sam musi 
zostać uwolniony – do tego nawiązał 
Pan i właśnie ta myśl rozgniewała tych, 
którzy jeszcze kilka chwil wcześniej 
w Niego wierzyli. Jak mogliby trak-
tować go jako Mesjasza, skoro z taką 
zniewagą mówił o narodzie żydowskim 
i sugerował, że w pewnym sensie tego 
słowa byli niewolnikami? Nie! Argu-
mentowali, że owszem przez jakiś czas 
byli w Egipcie niewolnikami, ale teraz 
są wolni.

Grzech i śmierć – 
panowie niewolników

Wspierając swoje poprzednie stwie
rdzenie, nasz Pan dotknął ich czułego 
miejsca, co niewątpliwie miało dobry 
wpływ na osoby o właściwym nastawie-
niu, ale większość tylko rozgniewało. 
Oto Jego słowa: „Każdy, kto popełnia 
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grzech, jest niewolnikiem grzechu”. 
W zgodzie z tym stwierdzeniem nasze-
go Pana przypominamy wyrażenie apo-
stoła, że wszyscy są zaprzedani grze-
chowi [Rzym. 3:9, 7:14] – są w niewoli 
grzechu. Ponownie cały świat jest tu 
przedstawiony jako niewolnicy grzechu 
i śmierci. Grzech i śmierć są personifi-
kowane jako okrutni władcy panują-
cy nad światem ludzkości, a jedynymi 
uwolnionymi spod ich uciążliwego jarz-
ma są ci, których Chrystus uwolnił przez 
prawdę, ci, którzy przez prawdę stali się 
Jego sługami, Jego naśladowcami. Jak 
cenna to lekcja dla tych, którzy mają 
pokorne nastawienie serca i rozumieją 
niewolę, tęskniąc za wolnością właści-
wą synom Bożym. Wszyscy uczący się 
tej lekcji, wszyscy uświadamiający sobie 
moc grzechu i panującej śmierci, muszą 
pragnąć wolności, zanim odpowiednio 
przygotują się do pójścia za Jezusem, 
do pójścia Jego śladami i poszukiwania 
w ten sposób wyzwolenia.

Przez ponad sześć tysięcy lat Izra-
el podlegał Zakonowi i wszyscy, którzy 
posiadali właściwy stan serca, uważają 
za sprawiedliwie to, co apostoł Paweł 
wyraża w Liście do Rzymian 7 – że 
wola czynienia dobra była w nich, ale 
nie zdolność do wykonania; że grzech 
miał tak silną władzę w ich członkach, 
w ciele, że ich najlepsze intencje nie 
były w stanie w pełni kontrolować ich 
słów, myśli i czynów. Innymi słowy, 
wszyscy Izraelici rzeczywiście musie-
li zdać sobie sprawę, że przez upadek, 
przez słabość ich ciała, byli nieuchron-
nie sługami, niewolnikami grzechu i że 
wszyscy prawdziwi Izraelici, spogląda-
jąc na doskonałe prawo Boże, prawo 
wolności, musieli pragnąć uwolnienia 
od grzechu i zdolności do posłuszeń-
stwa względem Boskiego przykazania, 
a tym samym do osiągnięcia obiecanej 
wielkiej nagrody. Ci, którzy byli słucha-
czami naszego Pana, którzy byli Izra-
elitami, musieli rzeczywiście ujrzeć tę 
sprawę z tego punktu widzenia i poczuć 
siłę słów naszego Pana oraz zapragnąć, 
aby prawda wyzwoliła ich z niewoli 
grzechu i śmierci.

Większość – dumna, chełpliwa, 
zadufana w swoim sumieniu, gorliwa, 
mając wysokie o sobie mniemanie – 
była prawdą rozdrażniona. Drwiąc, 
odtrącili prawdę, oświadczając, że 
jako nasienie Abrahama nigdy nie byli 
w niewoli, odrzucając w ten sposób je-
dyną drogę ucieczki z niewoli, jedyny 
kanał wolności, „nie ma bowiem pod 
niebem żadnego innego imienia danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być 

zbawieni” [Dzieje Ap. 4:12], wyzwoleni, 
uwolnieni od grzechu i śmierci, niż imię 
Jezus. Nasz Pan natychmiast ujawnił 
im dwulicowość ich roszczeń. Wskazu-
jąc na złośliwość, zazdrość, nienawiść, 
morderstwo, które wypełniły ich serca 
w wyniku Jego oświadczenia o praw-
dzie, wezwał ich, aby poświadczyli, że 
nie mają zbyt wiele wspólnego z na-
stawieniem czy uczynkami Abrahama, 
ponieważ nawet teraz pragną Go zabić 
po prostu dlatego, że powiedział im 
prawdę, ponieważ oznajmił im praw-
dy, których Abraham nie mógł powie-
dzieć i ponieważ udzielał im wsparcia, 
jakiego ich związek z Abrahamem nie 
był w stanie im zapewnić, a w Nim było 
ono dostępne. Nic dziwnego, że Pismo 
Święte oświadcza: „Nienawidzili mnie 
bez powodu” [Jan 15:25], nienawidzili 
Go, ponieważ mówił im prawdę – ciem-
ność nienawidzi światła. To samo do-
tyczy dzisiaj nominalnego duchowego 
Izraela. Chełpliwość i duma sprzeci-
wiają się prawdzie, ponieważ mniej lub 
bardziej potępia wszystko i wykazuje, 
że bardzo niewielu jest rzeczywiście 
wolnych od panowania grzechu. 

Synowie światłości

Chociaż nie wspomniano o nich 
i prawdopodobnie było ich niewielu 
w porównaniu do tłumu i prawdopo-
dobnie w tym czasie się nie ujawniali, 
nie wątpimy, że wśród słuchaczy byli 
prawdziwi Izraelici, w sercach których 
słowa naszego Mistrza padły na po-
datny grunt, przynosząc później wiele 
owoców. Byli to prawdziwi Izraelici, 
w których nie było podstępu, nieuczci-
wości ani oszukiwania innych czy oszu-
kiwania własnych serc. Wiedzieli, że 
są grzesznikami, niezdolnymi do prze-
strzegania standardów prawa; zdawali 
sobie sprawę, że rzeczywiście byli, jak 
powiedział Pan, niewolnikami grzechu 
i niedoskonałości; pragnęli przestrze-
gać doskonałego prawa Bożego, gdy 
rozpoznawali je oczyma zrozumienia; 
zastanawiali się, mieli nadzieję i brali 
to pod uwagę, że ten wielki nauczyciel 
może mieć jakieś słowa prawdy, jakieś 
przesłanie od Pana, które uwolni ich od 
ich wielkiego ciężaru. Mieli taką posta-
wę, jaką obrazowo opisał i zilustrował 
apostoł Paweł w słowach: „Nędzny ja 
człowiek! Któż mnie wybawi z tego cia-
ła śmierci?” [Rzym. 7:24]. Mój umysł 
pragnie służyć prawu Bożemu, ale 
mam w ciele wszystkie niedoskonało-
ści i odziedziczone słabości i nie jestem 
w stanie robić tego, co bym chciał.

Nasz Pan nie wszedł w szczegóły, 
aby pokazać, jak prawda wyzwoli. Po 
prostu sformułował postulat, zdając 
sobie sprawę, że przyciągnie On tych, 
którzy mają odpowiedni stan serca, tak 
jak magnes przyciąga stal. Nie było cza-
su na wyjaśnianie prawdy, która uwol-
ni. Najpierw musi On odkupić świat 
– musi umrzeć za nasze grzechy, zmar-
twychwstać, być przemieniony, otrzy-
mać chwałę i ofiarować za nas część 
zasługi swojej ofiary. Gdy zostanie to 
zaakceptowane przez Ojca, nadejdzie 
właściwy czas, aby prawda na ten te-
mat została zrozumiana przez właściwą 
klasę, prawdziwych Izraelitów, a na-
stępnie wyleje On ducha świętego, aby 
poprowadzić swoich uczniów do całej 
prawdy na ten temat i zapewnić ich 
sercom pełną ufność wiary, a ich umy-
słom całkowite zrozumienie tego, jak 
Bóg może być sprawiedliwy, a jednak 
usprawiedliwiający tych, którzy wierzą.

Pod oświecającymi i prowadzący-
mi wpływami tego ducha widzimy teraz 
to, czego słuchacze naszego Pana przed 
Pięćdziesiątnicą nie mogli wyraźnie roz-
poznać. Widzimy, że Izrael był domem 
sług i nie mógł wiecznie przebywać 
w domu Pana, w miejscu Jego łaski, ale 
tylko tymczasowo zajmował to miejsce, 
aby przygotować drogę i stworzyć obraz 
dla ewangelicznego domu synów. „Moj-
żesz wprawdzie był wierny w całym jego 
domu [sług] jako sługa (...); lecz Chry-
stus jako syn (...) nad swoim domem 
[synów]” [Hebr. 3:56]. Ach! teraz mo-
żemy docenić, że Syn rzeczywiście czyni 
wolnym – zaiste wolni są ci, którzy przy-
chodzą do Ojca przez Niego.

Prawda rzeczywiście 
wyzwala

Prawda, którą nasz Pan daje nam, 
abyśmy byli wolni, ma w istocie różne 
części, różne aspekty. Po pierwsze, mu-
simy zdać sobie sprawę z naszego znie-
wolenia przez grzech i z beznadziejno-
ści naszych własnych wysiłków, aby się 
wyplątać i uzyskać wolność. Niektórzy 
uczą się tej lekcji prawdy znacznie szyb-
ciej niż inni, ale trzeba się jej nauczyć, 
zanim będziemy odpowiednio przygo-
towani, żeby docenić następną lekcję, 
a mianowicie, że nasz Pan Jezus umarł, 
aby w ten sposób anulować moc grze-
chu nad ludzkością – że może w ten 
sposób uwolnić nas prawnie od Boskie-
go niezadowolenia i wyroku śmierci, 
i że w ten sposób może mieć ostatecznie 
prawo do uwolnienia jeńców grzechu 
i śmierci.
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Trzecią lekcją do nauczenia się jest 
to, że czas rzeczywistego uwolnienia 
świata, wyznaczony w planie Ojca, to 
wielki siódmy dzień, Tysiąclecie, dzień 
siódmego tysiąca lat. Wtedy ten, który 
kupił świat swoją cenną krwią, zgodnie 
z Boskim planem, usunie klątwę i uru-
chomi różne instytucje i metody mil-
lennijnego Królestwa dla mentalnego, 
moralnego i fizycznego podniesienia 
świata ze stanu śmierci i zniewolenia – 
niektórych będących faktycznie w gro-
bie, a innych śpieszących tam – wszyscy 
mają zostać wybawieni z niewoli śmier-
ci, wszyscy będą mieć możliwość wejścia 
do chwalebnej wolności synów Bożych, 
wolności od grzechu i jego panowania 
i wolności od śmierci, zapłaty za grzech.

Apostoł wskazuje, że całe stworze-
nie wzdycha i cierpi, czekając na ten 
dzień i na synów Bożych pod wodzą 
Jezusa, wielkiego naczelnego wodza 
i arcykapłana, by stali się wybawiciela-
mi [Rzym. 8:19]. Apostoł Piotr zwraca 
uwagę, że ktokolwiek w tym czasie nie 
skorzysta z wielkich przywilejów i bło-
gosławieństw wolności i nie wróci do 
rodziny Ojca, zostanie zniszczony dru-
gą śmiercią (Dzieje Ap. 3:23).

Teraz my jesteśmy 
synami Boga

Kolejną lekcją, jakiej duch święty 
udziela nam przez apostołów i pro-
roków w odniesieniu do tej wolności, 
którą Chrystus czyni nas wolnymi, jest 
to, że ci, którzy teraz potrafią wierzyć 
w Niego i którzy szczerze pragną tej 
wolności, mogą w pewnym sensie zo-
stać uwolnieni od grzechu i śmierci już 
teraz – w obecnym życiu – jakkolwiek 
zewnętrznie według wszystkich pozo-
rów podlegają podobnym warunkom 
co świat. To zbawienie z wiary działa 
w ciągu obecnego Wieku Ewangelii. 
Błogosławieni są ci, którzy mają oczy 
i uszy wiary, ponieważ mogą otrzymać 
tę wolność przed światem, przed Wie-
kiem Tysiąclecia, a przyjmując go w do-
brych i uczciwych sercach, mogą otrzy-
mać dalsze błogosławieństwo.

Ta wolność jest usprawiedliwie-
niem, a o jej pocieszającym i błogosła-
wionym wpływie na serca ludu Boże-
go apostoł mówi: „Będąc więc uspra-
wiedliwieni przez wiarę, mamy pokój 
z Bogiem” (Rzym. 5:1). Prawda daje 
nam ten pokój – przez wiarę w biblijne 
oświadczenie, że Chrystus umarł za na-
sze grzechy i zmartwychwstał dla nasze-
go usprawiedliwienia; i przez przyjęcie 
Go jako naszego Odkupiciela z kajdan 

grzechu i służby grzechowi zostajemy 
wywiedzieni ze śmierci do życia. Z tego 
punktu widzenia uświadamiamy sobie 
możliwość bycia zaakceptowanym przez 
Boga. Chociaż wciąż jesteśmy w rzeczy-
wistości niedoskonali, widzimy, że Bóg 
akceptuje nasze najlepsze dążenia do 
przestrzegania Jego prawa w miejsce 
faktycznego posłuszeństwa oraz że Jego 
sprawiedliwość jest rekompensowana 
lub wypełniona przez przypisanie nam 
sprawiedliwości naszego Pana Jezusa, 
który umarł za nasze grzechy. Apostoł 
mówi takim, że zostali uwolnieni z nie-
woli grzechu, aby mogli służyć komuś 
innemu – samemu Chrystusowi.

„Dostęp do tej łaski”

Będąc w ten sposób przez wiarę 
uwolniony od grzechu, wierzący musi 
uczynić następny niezbędny krok, czyli 
uświadomić sobie, że nie może on zacho-
wać siebie, że nie może zatrzymać swojej 
wolności dla siebie i uciec do wielkiego 
Odkupiciela, który oferuje ochronę i po-
moc wszystkim poświęcającym Mu się 
całkowicie – wszystkim, którzy zostaną 
Jego uczniami. Przez usprawiedliwienie 
są oni wolni, ale wciąż zagrożeni poko-
naniem przez sidła grzechu i podstępy 
Przeciwnika. Aby być rzeczywiście wol-
nymi, pozytywnie wolnymi, bezpiecznie 
wolnymi, muszą natychmiast zawrzeć 
sojusz z Panem Jezusem, oddać Mu 
swoje serca w pełni i całkowicie zaak-
ceptować Jego wolę, Jego słowo, Jego 
przewodnictwo w każdej sprawie. Ale 
z kolei Pan jest wymagający i nie przyj-
mie ich na żadnych innych warunkach, 
jak tylko pod warunkiem całkowitego 
poddania się Jego woli. Ach, mówią, to 

oznacza zatem kolejne niewolnictwo, 
niewolnictwo względem Chrystusa 
Jezusa zamiast niewolnictwa wobec 
grzechu. To prawda, rezygnacja z woli 
jest najsilniejszym rodzajem niewoli 
i właśnie to Pismo Święte przedstawia 
jako kierunek i właściwy bieg dla tych, 
którzy w podobnym sensie chcą być 
wolni od panowania grzechu i śmier-
ci. Apostoł oświadcza, że uwolnieni od 
grzechu staliśmy się sługami [grec. nie-
wolnikami] sprawiedliwości i Chrystu-
sa (Rzym. 6:20).

Możemy się wahać przed uwol-
nieniem się z jednej niewoli i podda-
niem się innej, ale kiedy zdamy sobie 
sprawę, że bycie sługami Chrystusa 
oznacza służbę temu, co słuszne, dobre 
i prawdziwe, w zgodzie z Ojcem i że jest 
to najkorzystniejsze dla nas samych 
i wszystkich zainteresowanych, raduje-
my się, mogąc w ten sposób poddać się 
bezwarunkowo kontroli Tego, który nas 
tak umiłował, że nas kupił swoją cenną 
krwią. Na pewno jesteśmy bezpiecz-
ni w Jego rękach! Ci, którzy starają 
się wykorzystać wolność dla siebie, ci, 
którzy się chełpią, że są panami włas-
nego umysłu i własnej woli, nie wiedzą, 
jak niebezpieczna jest ich pozycja i że 
z pewnością ulegną w końcu podstę-
pom Przeciwnika i sidłom grzechu. Tyl-
ko ci, którzy podążają drogą pełnego 
poświęcenia się Panu, są mądrzy. Sy-
nowie Boży mają nie tylko odpoczynek 
i pokój, radość i wolność obecnie, ale 
dodatkowo – o jak cudowna to myśl – 
Mistrz ma dla nich propozycję, by stali 
się Jego Oblubienicą, Jego towarzysza-
mi w Królestwie, Jego współdziedzica-
mi na wieki (Rzym. 5:1)!

Zion’s Watch Tower, 15 lutego 1905, R-3511
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Byłem ślepy, 
a teraz widzę

– Jan 9:1‑11 – 19 marca 1905 –

„Jestem światłością świata” – Jan 9:5.

Cuda i przypowieści naszego Pana 
dotykają niemal każdego aspektu 

każdej kwestii, jeśli są właściwie rozu-
miane. To prawda, że własne objaśnie-
nia Jezusa dotyczące Jego przypowieści 
i podobieństw nie są rozszerzone czy po-
głębione. Ich dogłębną analizę pozosta-
wił On swoim uczniom pod przewodnic-
twem ducha świętego. Przyczyna poda-
na jest w Jego własnych słowach: „Mam 
wam jeszcze wiele do powiedzenia, 
ale teraz nie możecie tego znieść” [Jan 
16:12]. Powodem, dla którego mogli je 
lepiej udźwignąć, zrozumieć i docenić 
później, było to, że gdy dzieło ofiary na-
szego Pana zostało ukończone na Gol-
gocie, a On wstąpił na wysokość, przed-
stawił zasługę swojej ofiary jako cenę 
pokuty za grzechy swego Kościoła, a to 
umożliwiło im przyjęcie ducha świętego, 
który nie był im wcześniej dany – przed 
Pięćdziesiątnicą nawet uczniowie nie 
cieszyli się nim jako duchem spłodzenia.

Jedna z tych częściowo tylko wy-
jaśnionych kwestii odnośnie posługi 
naszego Pana znajduje się w niniejszej 
lekcji. Człowiek od urodzenia niewido-
my, przydrożny żebrak, zwrócił uwagę 
Pana i apostołów, a jego uzdrowienie 
i przygotowanie do tego posłużyły jako 
okazja do dalekosiężnej lekcji, z któ-
rej tylko część apostołowie mogli sobie 
przyswoić w tamtym czasie. Myśleli, 
że wszelka choroba, ból i smutek na 
świecie są wynikiem grzechu. Rozumo-
wali właściwie, bo Pismo Święte na to 
wskazywało, zapewniając ich, że jeśli 
będą kroczyli drogami Pana, będą mieć 
błogosławieństwo zdrowia i dobrobytu 
we wszystkich życiowych sprawach – 
własnych, swoich rodzin, stad i trzód. 
Słusznie zatem uważali, że różnorakie 
zło, jakiego doświadczają z każdej stro-
ny, było w pewnym stopniu wynikiem 
grzechu odziedziczonego przez kogoś 
indywidualnie lub przez jego przodków.

Ani on, ani jego 
rodzice

Człowiek ślepy od urodzenia zrodził 
w ich umyśle pytanie, czy to grzech do-
prowadził do ślepoty, a ponieważ byli 

ludźmi niewykształconymi i prostymi, 
nie powinno nas dziwić, że ich tok my-
ślenia i zadane pytanie nie były zbyt 
logiczne: „Kto zgrzeszył, on czy jego ro-
dzice, że się urodził ślepy?” [Jan 9:2]. 
Człowiek sam nie mógł przecież zgrze-
szyć, zanim się urodził, zatem w sposób 
oczywisty wszelka odpowiedzialność 
spoczywała na nim poprzez dziedzicze-
nie, gdyż Pan oświadczył, że nawiedza 
„nieprawość ojców na synach do trze-
ciego i czwartego pokolenia tych, którzy 
mnie nienawidzą” [2 Mojż. 20:5] – tych, 
którzy umyślnie naruszają Jego prawa. 
To prawda, że w tym czasie istniała po-
gańska idea wędrówki dusz, w myśl któ-
rej cała ludzkość kiedyś żyła w innym 
stanie, ani lepszym, ani gorszym niż 
obecny. Ale było bardzo mało prawdo-
podobne, by apostołowie, „nieuczeni”, 
mieli jakąkolwiek szczególną wiedzę 
na temat teorii pogan, które były znane 
głównie wykształconym. A co do Pism 
Hebrajskich to żadne słowo w nich nie 
sprzyjało takiej myśli, wręcz przeciwnie.

Ta sama pogańska idea wciąż pa-
nuje na Dalekim Wschodzie, w In-
diach itp. i została niejako ponownie 
wprowadzona w cywilizowanych kra-
jach pod nazwą teozofii. Jest to jedno 
z głównych złudzeń usidlających ludzi 
znanych jako mormoni. Nauczanie bi-
blijne głosi, że Bóg stworzył człowieka 
w Edenie i że wszystkie narody ziemi są 
potomkami tego pierwszego człowie-
ka, Adama; że z powodu tego związku 
z Adamem jako ich ojcem, a następnie 
ich związku z jego grzechem i jego karą, 
śmiercią, wszyscy w Adamie umierają 
– cała jego rasa jest rasą umierającą. 
Wiara w okup ustala tę doktrynę naj-
dokładniej, pokazując, że życie naszego 
Pana odkupiło życie ojca Adama, a tym 
samym jednocześnie odkupiło wszyst-
kich, którzy stracili życie przez niego. 
„Skoro bowiem śmierć przyszła przez 
człowieka, przez człowieka przyszło też 
zmartwychwstanie umarłych. Jak bo-
wiem w Adamie wszyscy umierają, tak 
też w Chrystusie wszyscy zostaną oży-
wieni” [1 Kor. 15:2122]. „I z jednej krwi 
uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby 
mieszkały na całej powierzchni ziemi, 

określiwszy czasy wcześniej wyznaczo-
ne i zamierzone granice ich zamieszka-
nia” (Dzieje Ap. 17:26).

Odpowiedź naszego Pana, że ani 
ślepiec, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, 
nie powinna być rozumiana jako suge-
stia, że ci ludzie byli absolutnie dosko-
nali, bezgrzeszni, bez skazy – nie nale-
ży tego rozumieć jako coś sprzecznego 
z Pismem Świętym, które oznajmia: 
„Nie ma sprawiedliwego ani jednego”; 
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozba-
wieni chwały Boga” [Rzym. 3:10, 23]. 
Słowa te po prostu oznaczały, że ślepo-
ta tego człowieka nie była karą za jego 
osobisty grzech ani za jakiś szczególny 
grzech jego rodziców. Nie musi to ozna-
czać, że Bóg specjalnie interweniował, 
aby spowodować ślepotę w tym przy-
padku – możemy raczej przypuszczać, 
że ślepota ta wynikała z ogólnej odzie-
dziczonej słabości lub z tego, co można 
by nazwać wypadkiem losowym w na-
szym obecnym niedoskonałym stanie 
jako rasy grzeszników. Podobne wyra-
żenie ze strony naszego Pana zostało 
wypowiedziane w odniesieniu do ludzi, 
na których upadła wieża Siloam, zabija-
jąc ich. Nasz Pan powiedział: „Czy my-
ślicie, że ci (...) byli większymi grzeszni-
kami niż wszyscy inni (...), że to ucier-
pieli? Bynajmniej, mówię wam, lecz 
jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy 
tak samo zginiecie” [Łuk. 13:2].

Chodzi o to, że cały świat jest ska-
zany na śmierć. Jesteśmy rasą ska-
zańców, a warunki śmierci są słusznie 
i prawnie dozwolone, by bez przeszkód 
panować, ponieważ życie całej ludzko-
ści ulega zatraceniu przez grzech pier-
worodny i nieposłuszeństwo, a także 
przez nasze dziedziczenie słabości, 
niedoskonałości i wynikających z tego 
ułomności. Wszyscy zatem giną, a gdy-
by nie Boże miłosierdzie, zapewniające 
Odkupiciela i wielką ofiarę za grzechy, 
nie byłoby żadnej nadziei na przyszłe 
życie; śmierć dla wszystkich oznaczała-
by, że zginęli. I choć cała droga została 
otwarta dla umierającej rasy, to jednak 
pokuta za grzech, przyjęcie Chrystusa 
jako Zbawiciela i posłuszeństwo Jego 
głosowi są konieczne, abyśmy mogli 
uciec od kary za grzech – śmierci.

Wielu zgodzi się z nami, aż do-
tąd. Nie pójdą jednak dalej za tym, co 
uważamy za logiczne, mające biblijne 
podstawy, a mianowicie, że dzięki Bo-
żej opatrzności Jego miłość nie tylko 
zapewniła odkupienie i możliwość bło-
gosławienia świata, ale że ta sama mi-
łość i mądrość ostatecznie sprawią, że 
wszyscy ujrzą wielkie światło i usłyszą 
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głos Tego, który mówi z nieba, a zatem 
albo przyjmą, albo odrzucą Boską ła-
skę, życie wieczne, na warunkach peł-
nego posłuszeństwa. Utrzymujemy, że 
jest to w pełni zgodne z całym świade-
ctwem Pisma Świętego, że niewielu ma 
teraz zdolność widzenia lub słyszenia; 
że w chwili obecnej większość jest śle-
pa i głucha na to przesłanie, niektórzy 
są całkowicie ślepi i całkowicie głusi, 
inni częściowo ślepi i częściowo głu-
si. Chwalebnym zapewnieniem Słowa 
Bożego jest to, że we właściwym czasie 
wszystkie ślepe oczy i wszystkie głuche 
uszy zostaną otwarte.

Nadchodzi poranek, 
a także noc

To była owa lekcja, którą Pan wy-
łożył przez to wydarzenie – na tyle, że 
Jego słuchacze byli w stanie ją doce-
nić. Oświadczył: „Ja muszę wykonywać 
dzieła tego, który mnie posłał, dopóki 
jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie 
będzie mógł działać. Dopóki jestem na 
świecie, jestem światłością świata” [Jan 
9:45]. Następnie przystąpił do otwar-
cia oczu ślepca, aby ten mógł Go zoba-
czyć jako światłość świata. To prawda, 
że otwarcie ślepych, naturalnych oczu 
nie mogło dać wzroku oczom jego rozu-
mienia, oczom serca, ale mogło obrazo-
wać i obrazowało lub przedstawiało to, 
co było prawdziwą istotą nauk naszego 
Pana, których częścią był ten cud. Nie 
lekceważąc w najmniejszym stopniu 
wielu licznych cudów naszego Pana wo-
bec osób niewidomych, chromych, głu-
chych itp., możemy łatwo zauważyć, że 
były one incydentalne i jedynie w sensie 
wtórnym przynależały do Jego misji.

Widzimy również, że choć uzdro-
wionych zostało bardzo wielu ludzi, to 
całe tłumy pozostały nieuleczone. A je-
śli specjalną misją naszego Pana byłoby 
uzdrowienie wszystkich trędowatych, 
wszystkich niewidomych i głuchych oraz 
obudzenie wszystkich umarłych w Pale-
stynie, to najwyraźniej nie udało Mu się 
tego osiągnąć. Ale to nie było dzieło, dla 
którego przyszedł. Przybył, by stać się 
światłością świata w znacznie szerszym 
zakresie. Przyszedł, aby wykonać pracę 
Tego, który Go posłał. Żeby zaś dokoń-
czyć tę pracę, a szczególnie ten jej ele-
ment, który należało wykonać wtedy, 
konieczne było poświęcenie się, oddanie 
życia w służbie braciom, w głoszeniu do-
brej nowiny, w nauczaniu ludu poprzez 
przypowieści, podobieństwa i cuda, któ-
re następnie pod oświeceniem ducha 
świętego poprowadzą pewną klasę do 

prawdziwego widzenia, prawdziwego 
rozumienia i prawdziwej społeczności 
serca z Nim i Jego dziełem oraz z Ojcem, 
tak jak było zamierzone.

W czasie swego drugiego przyjścia 
nasz Pan stanie się „światłością świa-
ta” w pełnym, chwalebnym znaczeniu, 
o którym wszędzie mówi Pismo: „Wzej-
dzie Słońce sprawiedliwości z uzdrowie-
niem na swoich skrzydłach” [Mal. 4:2]. 
Wraz z nadejściem tego chwalebnego 
słońca zaczyna się nowy dzień, na któ-
ry mamy nadzieję i o który się modlimy 
– „dzień Chrystusa”. Obecnie uważa-
my, że dzień rozpoczyna się o północy, 
ale Bóg nadzorował żydowską rachubę 
czasu i pod tym nadzorem dzień zaczy-
na się wieczorem, zmierza ku północy, 
potem do świtu, a następnie do pełni 
światła dziennego. Zgodnie z tym obra-
zem dnia podanym przez Boga może-
my zobaczyć, że posługa naszego Pana 
przypadała na dzień, który nastał po 
dniu żydowskim, dniu Mojżesza. Pozo-
stało jeszcze trochę jego światła i w tym 
świetle Pan osobiście, a następnie po-
przez swoich uczniów, ustanowił Koś-
ciół Wieku Ewangelii. Dobrze wiedział 
o ciemnej nocy, która nastąpi po Jego 
misji, kiedy to ciemność okryje ziemię, 
a wielka ciemność narody.

Słowa Pana oznaczały wtedy, że 
zrozumiał nadarzającą się sposobność 
i czynił z całej siły to, co należało zro-
bić, co można było zrobić w panujących 
okolicznościach i warunkach oraz ze 
świadomością, że noc szybko nadcią-
ga na naród żydowski i że nie tylko 
Jego własna praca zostanie wkrótce 
przerwana przez Jego śmierć, ale że 
wszelkie możliwości działania na rzecz 
Żydów wkrótce się skończą. Apostoło-
wie po zesłaniu ducha świętego w pełni 
przejęli tego ducha Mistrza co do krót-
kości czasu i nieprzerwanie pracowali 
najpierw między Żydami, a dopiero 
potem między poganami, gdy wszy-
scy wybrani zostali zebrani z niegdyś 
uprzywilejowanego narodu, nawet jeśli 
była ich tylko resztka, jak wyjaśnia apo-
stoł. Pozostali byli zaślepieni, pogrą-
żeni w całkowitej ciemności, podczas 
gdy światło Boskiej łaski przez lampę, 
jaką było Słowo, zostało wysłane do 
pogan, aby także spośród nich zgro-
madzić klasę wybraną do członkostwa 
w duchowym Izraelu, do członkostwa 
w ciele Chrystusa, żeby byli nosicielami 
światła w obecnych warunkach poprzez 
próby, trudności i przeciwności oraz by 
wkrótce zjednoczyć się z Panem jako 
członkowie chwalebnego „słońca spra-
wiedliwości”, wielkiego światła, które 

w odpowiednim czasie oświeci świat.
Gdy zbliżamy się do godzin poran-

nych, widzimy oznaki dnia, zaś kiedy 
słuchamy głosu proroka, słyszymy, jak 
w odpowiedzi na nasze pytanie: „Straż-
niku, co się stało w nocy?” ogłasza: 
„Nadchodzi poranek, a także noc” [Izaj. 
21:1112], a następnie zapewnia nas, że 
chociaż nastał już poranek, gwałtow-
na burza ma go przerwać i sprowadzić 
kolejną „noc” ciemności i kłopotów na 
świat i na chrześcijaństwo, by przesiać, 
rozdzielić, oczyścić wybranych. Nasze 
serca są jednak zachęcane zapewnie-
niem, że wraz z nadejściem burzy na-
dejdzie pełny blask poranka Tysiąc-
lecia, a wraz z nim „słońce sprawied-
liwości” pobłogosławi i oświeci świat. 
Ponadto mamy zapewnienie, że w tym 
czasie wszystkie ślepe oczy zostaną ot-
warte, aby cały świat mógł rozpoznać, 
że „światłem świata jest Jezus”. 

„Swoje oczy namaść 
maścią” – Obj. 3:18

Zrobienie maści z pyłu palestyńskiej 
drogi zmieszanego ze śliną z ust nasze-
go Pana wydaje się na początku dość 
osobliwe. Naturalnie bylibyśmy skłonni 
powiedzieć: Jakie to dziwne! Nie nakła-
daj tego na oczy mężczyzny, ponieważ to 
tylko pogorszy sytuację. Ten pył jest pe-
łen wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń; 
ten właśnie pył przyczynił się do ślepoty 
wielu tysięcy mieszkańców tego kraju. 
Jeden z podróżujących po tamtym re-
gionie stwierdza:

„Ślepota jest powszechna w Pale-
stynie w takim stopniu, że my na zie-
miach zachodnich ledwie tylko zdajemy 
sobie z tego sprawę. Prawdopodobnie 
nie ma kraju na świecie, z wyjątkiem 
Egiptu, w którym to schorzenie jest tak 
powszechne. Na przykład w Gazie mówi 
się, że jedna trzecia populacji straciła 
wzrok w jednym lub obu oczach, a na 
podstawie własnych obserwacji tego 
miasta nie waham się powiedzieć, że 
stwierdzenie to nie jest przesadzone”.

Dlaczego zatem nasz Pan użył gli-
ny lub maści wykonanej z tego pyłu, 
najwyraźniej tak nieodpowiedniego, 
a następnie wysłał ślepca do sadzawki 
Siloam, aby się umył i odzyskał wzrok? 
Odpowiadamy, że prawdopodobnie 
zawiera się w tym głęboka lekcja du-
chowa, lekcja dla wszystkich apostołów 
i naśladowców Jezusa od tamtej pory 
aż do teraz. Tak jak ślepota człowieka 
symbolizowała ogólną ślepotę ludzi, 
ślepotę na prawdę, ślepotę na światło 
świata, tak tamta metoda uzdrowienia 
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ślepoty ilustruje metodę, którą Pan sto-
sował przez cały Wiek Ewangelii. To, 
co pochodzi z ust naszego Pana, może 
dobrze przedstawiać Jego łaskę i praw-
dę, zaś użyta ziemia mogłaby reprezen-
tować biedne ziemskie talenty – nasze 
i Jego uczniów. Kim jesteśmy, żeby się 
stać narzędziami Boga w otwieraniu 
oczu ślepym – my, którzy sami jeste-
śmy niedoskonali, skażeni, upadli? Ale 
duch warg Pana, który na nas spływa, 
tak zmienia nasze siły i talenty, że sta-
ją się przydatne w Jego służbie. Z łaski 
Boga, jako Jego rzecznicy i przedstawi-
ciele, Jego naśladowcy otwierają ślepe 
oczy, nie wszystkich ludzi, ale wielu.

Zdajemy sobie sprawę, jakiego do-
stąpiliśmy błogosławieństwa, gdy taka 
ludzka glina została użyta przez Pana 
do namaszczenia naszych oczu, i ja-
kim obdarzono nas przywilejem, gdyż 
zostaliśmy uczynieni glinianą maścią, 
której Mistrz użył do błogosławienia 
innych. Ale namaszczenie nie było wy-
starczające, potrzebne było coś jesz-
cze – umycie się przy źródle. I tak po 
tym, jak Pan wykorzystał nas, swoich 
sług, jako glinę w swych dłoniach do 
namaszczenia oczu ślepych, koniecz-
ne jest, byśmy skierowali ich do źró-
dła Jego prawdy i łaski, gdzie mogą się 
umyć, gdzie mogą zdać sobie sprawę, 
że oczyszczenie jest całkowicie sprawą 
Pana i że nawet najlepsza glina i najdo-
kładniejsze namaszczenie nie zapewnią 
błogosławieństwa, o ile ktoś z posłu-
szeństwem i z wiarą nie przyjmie łaski 
i prawdy jako orzeźwiającego strumie-
nia Boskiej łaski dla swego oświecenia.

Cud otwarcia oczu niewidomego od 
urodzenia był tak znaczący, że przycią-
gnął uwagę wszystkich w okolicy. Nikt 
wcześniej nie słyszał o żadnym lekarzu, 
który byłby w stanie przywrócić wzrok 
temu, kto urodził się ślepy. Sprawę tę 
przedstawiono faryzeuszom i dokto-
rom Prawa jako przykład działania 
cudownej mocy Boskiej, by sprawdzić, 
czy będą umieli zaproponować inne 
wyjaśnienie tej kwestii. Najwyraźniej 
było to po części zamierzeniem nasze-
go Pana. Między innymi to też miał na 
myśli, gdy oświadczył, że człowiek ten 
urodził się ślepy nie z powodu kary za 
grzech, ale dla objawienia chwały Bo-
żej. Bóg dozwolił, aby natura postąpiła 
w ten sposób i stworzyła wyjątek, jed-
nak teraz ten, który wcześniej był tak 
dotknięty, został obdarowany specjal-
nym błogosławieństwem, które było 
dla niego pełnym zadośćuczynieniem. 
Nauczmy się patrzeć na wszystkie spra-
wy życia z tego punktu widzenia. Jeśli 

dotykałoby nas coś, co z natury byłoby 
dla nas niekorzystne lub nam przeszka-
dzało, Pan jest w stanie to pokonać, ob-
racając w błogosławieństwo, stosownie 
większe błogosławieństwo.

Faryzeusze, pełni zazdrości wzglę-
dem Jezusa, dostrzegali, że Jego wpływ 
pozyskiwał Mu każdego dnia nowych 
zwolenników, a to zwiększało tylko ich 
zawziętość względem Niego. W swoim 
złym stanie serca już osądzili Jego serce 
i motywy, nie poprzez owoce Jego życia, 
ale poprzez uczucie zazdrości. Oczy-
wiście w tych okolicznościach wyrok 
musiał być wypaczony i przekręcony, 
prowadząc do błędnych wniosków. Po-
uczali rodziców, którzy bali się wyrazić 
swoje zdanie na ten temat, ponieważ 
słyszeli, że przywódcy synagogi ustalili, 
że jeśli ktoś wyzna Jezusa, zostanie eks-
komunikowany, nie powinien być do-
puszczony do synagogi ani do wspólno-
ty z innymi, by cieszyć się przywilejami 
religijnymi. Tacy powinni być uznani za 
niegodnych imienia i przywilejów Żyda, 
powinni być traktowani jako odtrąceni 
przez Boga i Jego lud. Rodzice odpowie-
dzieli zatem, że ich syn jest pełnoletni 
i że może mówić sam za siebie.

Syna przesłuchiwano raz za ra-
zem z wyraźną chęcią znalezienia winy 
w procedurze, aby pokazać, że to nie był 
prawdziwy cud itp. Mężczyzna, wcześ-
niej niewidomy, słusznie oburzył się na 
specjalną próbę oczernienia tego, który 
był mu tak przyjazny, i w odpowiedzi na 
stwierdzenie faryzeuszy, że powinien 
oddawać chwałę tylko Bogu, bo ten, 
który dokonał cudu, był grzesznikiem, 
sprzeciwił się. Gdy powtarzali swoje 
pytania, był coraz bardziej oburzony 
ich złym duchem i powiedział: Dlacze-
go zadajecie tyle pytań? Czy pragnie-
cie zostać Jego uczniami? Trafił w ich 
czuły punkt i wzbudził ich gniew, a oni 
oświadczyli, że jest uczniem Jezusa, 
wyrzucili go z synagogi i wykluczyli. Po-
tem znalazł go Jezus. Czytamy: „A gdy 
Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł 
go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bo-
żego? (...) A on powiedział: Wierzę, Pa-
nie! I oddał mu pokłon” [Jan 9:35,38].

W jaki sposób 
przeszkody mogą  

nam pomóc
Mamy tu świeżą ilustrację tego, 

w jaki sposób przeszkody, trudności 
i zawady mogą się pod Bożą opatrzno-
ścią stać największą pomocą i wspar-
ciem dla tych, którzy mają właściwy 
stan serca. Ten biedny ślepiec, nie-

świadomy żebrak, pozornie najbar-
dziej nieszczęsny z ludzi, zdawałoby się 
najmniej otoczony troską Pana, miał 
najwyraźniej szczere i uczciwe serce. 
Dowodzi tego jego późniejsze postę-
powanie, jako że charakteru, zasad nie 
można nabyć w jednej chwili – jest to 
kwestia rozwoju. Niewątpliwie dlatego, 
że Pan zobaczył w jego sercu tę szcze-
rość, specjalnie obdarzył go błogosła-
wieństwem otwarcia oczu. A ponieważ 
był wystarczająco uczciwy i nieustra-
szony, by wyznać Pana w odpowiedni 
sposób, został obdarzony jeszcze więk-
szym przywilejem, bo Pan go odszukał 
i otworzył mu dodatkowo oczy zrozu-
mienia, oprócz tych naturalnych. Gdy-
byśmy mogli przyjąć tę lekcję w pełni 
i całkowicie do naszych serc, jak wielkie 
przyniosłoby nam to błogosławieństwo, 
rodząc w nas potrzebę uczciwości serca 
i dowodząc, że Pan chce, aby wszystkie 
rzeczy współdziałały dla dobra tych, 
którzy Go kochają – nawet tych, którzy 
mają właściwe nastawienie serca i któ-
rzy kochaliby Pana, gdyby Go znali. 
Jest On gotowy udzielić im łaski i otwo-
rzyć oczy ich zrozumienia – nie nagle, 
ale krok po kroku. Postępując zgodnie 
ze wskazówkami Pana, otrzymujemy 
kolejne błogosławieństwa.

Wyciągnijmy jeszcze sugerowaną 
już wcześniej duchową lekcję kryjącą 
się w doświadczeniach tego niewidome-
go człowieka. Niektórzy z nas urodzili 
się ślepi lub prawie ślepi, jeśli chodzi 
o zdolność ujrzenia chwalebnego ob-
licza naszego Ojca Niebieskiego i jego 
odbicia w naszym Panu Jezusie. Uro-
dziliśmy się ślepi nie za sprawą własnej 
głupoty, być może, i nie z powodu bra-
ku rozumu u naszych rodziców. Ciem-
ność okryła ziemię, a wielka ciemność 
narody – mroki bałwochwalstwa i po-
gaństwa w większej części świata, zaś 
ciemność średniowiecza w tak zwanym 
świecie chrześcijańskim. Nie widzieli-
śmy Pana, a nasze fantazje, inspirowa-
ne przez wielkiego Przeciwnika, były 
rażącym niezrozumieniem mądrości, 
sprawiedliwości, miłości i mocy nasze-
go Stwórcy.

Pismo Święte mówi nam, że ciem-
ność lub ślepota pochodzi od Przeciw-
nika, boga tego świata, który zaślepia 
umysły tych, którzy nie wierzą, ażeby 
chwalebne światło Bożej dobroci nie 
zabłysło w ich sercach od oblicza Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana. Pan w swoim 
czasie i na swój sposób zesłał nam bło-
gosławieństwo przez ubogi pył ziemi, 
zmieszany i utwardzony tym, co wy-
dobywa się z Jego ust, a także dał nam 
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przesłanie, że powinniśmy umyć się 
przy źródle. Obmywszy się, uświadomi-
liśmy sobie przebaczenie grzechów i uj-
rzeliśmy w nowym świetle miłość i mi-
łosierdzie naszego Ojca w niebie. Potem 
przyszły próby, nie po to, aby nas znisz-
czyć, ale aby nas sprawdzić i rozwinąć, 
jeśli byliśmy szczerego serca.

Środki użyte przez naszego Pana 
dla naszego błogosławieństwa zaistnia-
ły być może za pośrednictwem naszych 
przyjaciół. Groźba ostracyzmu widniała 
przed naszymi oczami, gdy wyznaliśmy 
otrzymane błogosławieństwo oraz z ja-
kiego pochodzi ono źródła. Wszyscy po-
siadający właściwego ducha w tej spra-
wie z pewnością podążali drogą tego 
ślepego człowieka z naszej lekcji i od-
ważnie wyznawali otrzymane błogosła-
wieństwa oraz jego pochodzenie. Tak 
jak wtedy, takie oświadczenie przynosi 
odrzucenie, pogardę, szyderstwo i od-
rzucenie, ale teraz, podobnie jak wtedy, 

posłuszeństwo i akceptacja takich do-
świadczeń oznacza dla nas dodatkowy 
przejaw Boskiej łaski.

Dopiero po tym, jak znosiliśmy coś 
dla Pana i dla prawdy i gdy cieszyliśmy 
się z naszych otwartych oczu, Pan zna-
lazł nas w tym szczególnym znaczeniu 
i objawił się nam w jeszcze wyższym, 
korzystniejszym błogosławieństwie, 
dlatego staliśmy się Jego uczniami 
w najwyższym sensie – jako Jego na-
śladowcy. Nadal podążajmy za Nim, 
kontynuujmy przyjmowanie wszelkich 
doświadczeń, jakie pojawiają się na 
drodze naszych powinności i miejmy 
świadomość, że jest to przywilej znaj-
dować się po stronie prawa i prawdy. 
Ci, którzy są teraz wierni w obecnych 
czasach prób i sprawdzianów, będą 
z kolei jako uczniowie Pana uprzywi-
lejowani tym, że wykorzysta ich On 
w namaszczaniu oczu innych, a tym 
samym wszyscy członkowie ciała pod 

przewodnictwem Pana, Głowy, będą 
w obecnym czasie wykonywać dzieła 
Tego, który nas posłał i niech zaświeci 
światło, skoro zdajemy sobie sprawę, że 
możliwości służby wkrótce zostaną za-
mknięte – nadchodzi noc, gdy nikt nie 
będzie mógł pracować.

Zbliża się wielki czas ucisku po-
przedzający świecenie „słońca sprawie-
dliwości”. Niezbyt długi okres w mię-
dzyczasie służy właśnie wybraniu praw-
dziwego ludu Pana i zastosowaniu w ich 
przypadku maści naprawiającej wzrok, 
czyli prawdy, oraz poinformowaniu ich, 
gdzie powinni się umyć, a także ogólnie 
rzecz biorąc – udzieleniu im błogosła-
wieństw współdziedzictwa i ucznio-
stwa, aż ciało Chrystusa będzie kom-
pletne. Wkrótce ci wierni otrzymają 
przywilej obcowania z naszym Panem 
i Głową jako światłością świata w bło-
gosławieniu wszystkich narodów ziemi.

Zion’s Watch Tower, 1 marca 1905, R-3518

Główny cel Bożego 
przesłania

– Jan 20:31 – 26 marca 1905 –

„Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest  
Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie  

w jego imieniu” – Jan 20:31.

P iękne słowa naszego tekstu jasno 
przedstawiają cały przedmiot i cel 

wszystkich Bożych przesłań w obecnym 
Wieku Ewangelii, a zatem cel lub za-
mysł całego posłannictwa dokonanego 
w Jego imieniu i z Jego upoważnienia. 
Kiedy rozważamy nieograniczoną moc 
Boga, najpierw mamy skłonność dziwić 
się, dlaczego w tak niewielkim stop-
niu objawia się ona w obecnym Wieku 
Ewangelii w związku z głoszeniem wiel-
kiego przesłania ewangelicznego – z le-
gionami aniołów, którzy mogliby ko-
munikować się z ludźmi i pouczać ich, 
aby szanowali Boga i Jego charakter, 
którzy mogliby nawiązywać kontakty 
jak za dawnych czasów, tak jak wtedy, 
gdy Mojżesz był pouczony z płonącego 
krzaka, a Abraham przez wizytę gości 
w jego namiocie.

Kiedy się zastanawiamy, w jaki spo-
sób Bóg mógłby uczyć świat za pomocą 
znaków, lekcji i ćwiczeń, bez słowa in-
strukcji czy to z ludzkich, czy anielskich 
ust – gdyby szybko i wyraźnie karał ich 
złe czyny, a nagradzał dobre, nie po-

zostawałyby w umyśle żadne pytania 
odnośnie zła czy dobra, odnośnie tego, 
co podoba się Panu, a co nie. Jak szyb-
ko takie postępowanie zaprowadziłoby 
rządy sprawiedliwości i dokonało re-
formy świata. Tak więc Pan mógł ogła-
szać w postaci ognistych liter na niebie, 
w każdym języku pod niebem, swoje 
orędzia dotyczące tego, co jest Mu przy-
jemne, a co nie. Nic dziwnego, że nie-
którzy uważali to za osobliwe, że Boska 
mądrość przyjęła taki plan, jak widzi-
my, który wydawał się tak nieskuteczny 
w odniesieniu do utrzymania ludzkiego 
świata w prawości – na tyle niesku-
teczny, że teraz, po ponad osiemnastu 
stuleciach głoszenia, wielkie masy ludzi 
są absolutnie nieświadome Chrystusa 
i Ojca i prawie nikt nie widzi jasno i wy-
raźnie prawdziwego znaczenia przesła-
nia, które On do nas skierował.

Gdy zaczynamy jednak coraz sze-
rzej otwierać oczy naszego zrozumie-
nia na docenienie nauk Słowa Bożego, 
coraz wyraźniej dostrzegamy Jego plan 
i mądrość w obranym przez Niego dzia-

łaniu, które jest krótko wyrażone przez 
apostoła, gdy mówi: „Upodobało się 
Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić 
tych, którzy wierzą” (1 Kor. 1:21) – gło-
szenia, które wydaje się tak głupie, tak 
słabe, że jest wręcz najnędzniejszym 
sposobem, jaki Pan mógł wybrać, aby 
ujawnić bogactwa swojej łaski – w spo-
sób wystawiony na przeszkody ze stro-
ny słabości i niedoskonałości wykorzy-
stywanych czynników ludzkich!

Niewiedza nie zbawia

Nie chcemy też odpowiadać – jak 
robią to niektórzy – że nie tylko ci, któ-
rzy słyszą przesłanie Ewangelii, czerpią 
z tego korzyści, ale że „zbawione są mi-
liony, które nigdy nie słyszały o histo-
rycznym Chrystusie”. Słowa apostoła 
całkowicie przeczą tej myśli: „Upodo-
bało się Bogu przez głupstwo głosze-
nia zbawić tych, którzy wierzą” [1 Kor. 
1:21], co wskazuje, że ci, którzy nie wie-
rzą, nie są zbawieni, i że zbawia wiara 
nie w cokolwiek, lecz jedynie w to, co 
jest głoszone z Boskiego upoważnie-
nia – „wiara raz przekazana świętym” 
(Judy 1:3).

Jak bardzo zgadza się z tym nasz 
werset nagłówkowy tej lekcji: „Te [rze-
czy] są napisane” – ewangeliczny zapis 
słów i czynów naszego Pana, a także 
słów i czynów apostołów, aby ludzie 
mogli wierzyć w Jezusa jako Mesjasza, 
Syna Bożego, a wierząc, mogli mieć ży-
cie przez nich. Nie ma tu nadziei na ży-
cie bez wiary i żadna nadzieja wyrażona 
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w niejasnej wierze nie będzie zadowa-
lająca. Nie wystarczy wierzyć, że Jezus 
był BogiemCzłowiekiem i że umarł na 
krzyżu z rąk swoich wrogów, szlachetny 
męczennik za wolność i sprawiedliwość 
– trzeba wierzyć w coś ponadto.

Nie wystarczy wierzyć tylko w to, 
że Jezus był Synem Bożym – nie sy-
nem Józefa; nie wystarczy wierzyć 
w Niego tylko jako Syna Bożego, a do-
datkowo jako Mesjasza – że jest On 
tym z dawna obiecanym nasieniem 
Abrahama, którego misją ma być bło-
gosławienie wszystkich narodów zie-
mi: „I w twoim potomstwie będą bło-
gosławione wszystkie narody ziemi” 
[1 Mojż. 22:18]. Wszystko to wydaje 
się być Ewangelią; wierzyć w mniej niż 
to wydaje się brakiem wiary; wierzyć 
w to wszystko wydaje się niezbędne do 
uczniostwa. Nic na to nie poradzimy, 
że wielu mądrych, uczonych i dobrych 
odrzuciło to biblijne stwierdzenie od-
nośnie celu tego Wieku Ewangelii i zde-
cydowało, że musi być inaczej i wolą 
własne opinie, własne rozumowanie od 
przesłania Pana przez Jego Syna i Jego 
natchnionych apostołów. 

Jeśli takie stwierdzenie utrwali się 
w umyśle wraz z jakąś fałszywą teorią 
– taką jak na przykład ta, która głosi, że 
wszyscy, którzy nie są zbawieni w obec-
nym czasie, przechodzą na wieczne 
męki bez nadziei ucieczki – to takie po-
łączenie prawdy Bożej z błędami zain-
spirowanymi przez Przeciwnika z pew-
nością spowoduje zamieszanie w na-
szych umysłach, a słowo Pana, zgodnie 
z którym zbawienie można osiągnąć je-
dynie przez wiarę w Chrystusa, wydaje 
się pozostawiać Bogu zbyt wąską drogę 
i praktycznie niszczyć wszelką nadzie-
ję ogólnie dla świata i sprawiać, że Bóg 
miłości wydaje się być pozbawiony ser-
ca, pozbawiony miłości i o złych zamia-
rach, ponieważ znał koniec od samego 
początku i miał moc, aby doprowadzić 
wszystkich do poznania Jezusa lub 
przyjąć inne postanowienie niż głosze-
nie przez niedoskonałe naczynia drogi 
dostępu do wiary, Jego łaski i miłości 
oraz życia, którego On udzieli.

Ale zauważamy, że nasz tekst nic 
nie mówi o tym, że pozostali otrzyma-
ją życie wieczne w mękach. Przeciw-
nie, on wskazuje, że są oni pozbawieni 
życia, oświadczając, że tylko ci, którzy 
wierzą we właściwy sposób, mogą mieć 
życie, które On daje. A to przypomina 
nam słowa apostoła Jana oznajmiają-
ce to samo: „Kto ma Syna, ma życie, 
kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia” 
[1 Jana 5:12].

„Aby świat uwierzył, 
że ty mnie posłałeś”

Jest bezspornym faktem, że nie-
wielu spełnia warunki z naszego tekstu. 
Niewielu wierzy w Jezusa jako Mesja-
sza, Syna Bożego, którego, zgodnie 
z proroctwami, Bóg wykorzysta w celu 
błogosławienia wszystkich narodów zie-
mi, a niewielu wierzy w takim stopniu, 
w jakim jest to konieczne, aby z Nim żyć. 
Niewielu wierzy odnośnie naszego Pana 
na tyle, by ich to doprowadziło do pełnej 
wiary w Jego krew na oczyszczenie ich 
od grzechu lub by przez to znaleźć się na 
dalszym etapie – pełnego poświęcenia, 
a potem w Jego służbie lub też, by wy-
trwać na wąskiej drodze aż do końca wę-
drówki, kiedy korony życia będą rozda-
wane przy pojawieniu się Dawcy Życia 
podczas Jego drugiego przyjścia. A jeśli 
tylko nieliczni, tylko mała trzódka usły-
szy w ten sposób głoszone przesłanie 
i jeśli te rzeczy zostały napisane tylko 
dla nich, to jak dotrze to do świata? Do 
świata, który według jednego poglądu 
znajduje się na wiecznych mękach lub 
w drodze na nie, czy – według bardziej 
umiarkowanego poglądu – jest w śmier-
ci, wtórej śmierci, lub zdąża tam – po 
szerokiej drodze do zatracenia?

Jak Pan Jezus może kiedykolwiek 
spełnić przepowiednię, że ma być świa-
tłością świata dla tych, którzy nigdy Go 
nie widzieli i nigdy nie słyszeli Jego 
imienia ani oczami naturalnymi, ani 
duchowymi bądź też uszami naturalny-
mi czy duchowymi? Jak w ogóle może 
się spełnić oświadczenie, że Pan skosz-
tował śmierci za każdego człowieka i że 
wszystkie narody ziemi będą przez Nie-
go błogosławione?

Odpowiadamy, że istnieje tylko je-
den sposób zrozumienia tej całej spra-
wy i jest to sposób biblijny, który obej
muje nie tylko kilka wyizolowanych 
tekstów, ale uwzględnia kompleksowo 
wszystkie nauki Pisma Świętego od 
1 Księgi Mojżeszowej aż po Objawie-
nie. Chodzi o to, że w obecnym Wie-
ku Ewangelii celem Boga jest jedynie 
wybór tych, którzy mają uszy do słu-
chania – tych, którzy, gdy zabrzmiało 
to przesłanie, usłyszeli je i do pewne-
go stopnia zrozumieli oraz docenili 
i którzy czynią postęp w zrozumieniu 
i docenieniu aż do pełnego i szerszego 
uchwycenia długości, szerokości, wy-
sokości i głębokości miłości i miłosier-
dzia Boga.

Owe słowa: „miłość Chrystusa przy-
musza nas” [2 Kor. 5:14], ów cichy głos 
słyszany jest przez serca tych, którzy 

„przez wiarę chodzą, a nie przez widze-
nie” [2 Kor. 5:7 BG] i nie potrzebują, 
aby niebiosa były ozdobione Boskimi 
przykazaniami. Dla nich „dzień dniowi 
opowiada słowo, a noc nocy oznajmia 
wiedzę” [Psalm 19:3] i całe niebiosa 
płoną przesłaniami Bożych łask i bło-
gosławieństw, które są także oznaką 
Jego sprawiedliwości i Jego miłości. Do 
nich przemawia przesłanie zbawienia 
przez krew Chrystusa. Nie są mądrzej-
si ponad to, co napisano, uznają Boską 
mądrość za lepszą niż ludzka mądrość, 
a Boże Słowo za lepsze niż ludzkie tra-
dycje. Pod kierownictwem ducha świę-
tego wzrastają oni nie tylko liczebnie 
stulecie za stuleciem, ale też indywidu-
alnie bardziej rozwijają swój charakter. 
A gdy obecna epoka się skończy, okaże 
się, że mądrość, miłość i moc Boga dzia-
łała w nich w taki sposób, że wyszukali 
oni i przygotowali szczególny lud Pana, 
„małe stadko”, Królewskie Kapłaństwo, 
które przy powtórnym przyjściu ich Mi-
strza zostanie przez Niego przyjęte jako 
członkowie Oblubienicy, aby być Jego 
współdziedzicami w chwalebnym Kró-
lestwie, o które się modlimy: „Przyjdź 
królestwo twoje, bądź wola twoja na 
ziemi, jako w niebie”.

Wtedy sprawiedliwi 
będą jaśnieć

Po skompletowaniu tej wybranej 
klasy – wybranej, ponieważ uznano 
jej członków za miłujących sprawiedli-
wość i nienawidzących niegodziwości 
i ponieważ byli gotowi iść wąską drogą, 
podążać za Barankiem na dobre i na złe 
oraz chodzić wiarą, a nie widzeniem – 
przyjdzie w końcu błogosławieństwo 
Pana w pierwszym zmartwychwstaniu 
i staną się oni uczestnikami chwały, 
czci i boskiej natury. Wtedy, jak zapew-
nia nas Pismo Święte, będą oni jaśnieć 
jak słońce w Królestwie ich Ojca – ja-
śnieć dla błogosławieństwa wszystkich 
narodów ziemi, jaśnieć dla rozprosze-
nia wszelkiej ignorancji i przesądów 
oraz chmur i ciemności, które teraz 
zniewalają rodzaj ludzki, jaśnieć, żeby 
wszystkie ślepe oczy i wszystkie głuche 
uszy mogły zostać otwarte, jaśnieć, by 
znajomość chwały Bożej wypełniła całą 
ziemię, jaśnieć, by chętni i posłuszni 
świata zobaczyli właściwą drogę i byli 
pociągnięci przez światło łaski i prawdy 
Bożej drogą świętości aż do jej końca – 
życia wiecznego – dzięki zasłudze Tego, 
który umiłował świat i kupił go swoją 
cenną krwią.

Zions Watch Tower, 1 marca 1905, R-3521
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Prawdziwy pasterz, prawdziwe owce, 
prawdziwa owczarnia

– Jan 10:7‑18 – 2 kwietnia 1905 –

„Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce” – Jan 10:11.

P rzypowieść o dobrym pasterzu roz-
poczyna się od pierwszego wersetu 

10. rozdziału Ewangelii Jana, ale w rze-
czywistości stanowi zwieńczenie wyda-
rzeń, które były tematem poprzedzają-
cego opisu, ujawniającego, że nauczeni 
w Piśmie i faryzeusze gniewali się na 
niewidomego, który został uzdrowio-
ny przy sadzawce Siloam i wyznał Je-
zusa. W rezultacie został on usunięty 
z synagogi. Rozważana przypowieść 
wydaje się być kontynuacją komenta-
rza naszego Pana do tamtego incyden-
tu. Z tego punktu widzenia wydaje się 
ona zawierać szczególne pouczenie, że 
niezależnie od tego, co nauczeni w Pi-
śmie i faryzeusze robili wcześniej lub 
w jaki sposób próbowali paść owce, byli 
oni jedynie najemnikami, szukającymi 
własnej korzyści, ludzkiego szacunku, 
wpływów, bogactwa itd. i gotowi byli 
poświęcić owce, byle tylko osiągnąć te 
cele. Ujawniło się to w sposobie po-
traktowania człowieka, którego oczy 
zostały otwarte. Jego sprawa jako owcy 
została całkowicie poświęcona na rzecz 
ich osobistych ambicji i obawy, by nie 
utracić wpływów wobec rosnącej popu-
larności Jezusa.

Lekcja głosi, że Pan jest „bramą” 
owiec – bramą, przez którą prawdziwe 
owce weszły do prawdziwej owczarni. 
Wszyscy, którzy kiedykolwiek poprze-
dzali Jezusa, twierdząc, że są pasterza-
mi owiec, byli oszustami – złodziejami 
i rabusiami. Słowo „złodziej” zawiera 
myśl o sprycie i sprzeniewierzeniu, zaś 
słowo „rabuś” mówi o otwartej prze-
mocy, rozboju. Łącząc te dwa słowa, 
nasz Pan przedstawia wrogów trzody, 
przy czym niektórzy są podstępnymi 
„wilkami w owczej skórze”, podczas 
gdy inni otwarcie okazują śmiałą agre-
sję. Ataki Przeciwnika zawsze prowa-
dzone były na oba te sposoby, a owce 
wciąż muszą strzec się obu rodza-
jów oszustów, ale przede wszystkim 
zwodniczych wrogów, którzy ukrywa-
ją swoje ambitne plany pod strojem 
duchownego, udając, że są dozorcami 
trzody, podczas gdy w rzeczywistości 
ich postępowanie dowodzi, że kierują 
się własnymi interesami.

Nieżyjący już John Ruskin w swojej książce „Sezam i lilie” cytuje z pism Milto-
na charakterystykę tych fałszywych duchowych pasterzy:

Ślepe gęby – oni sami ledwo wiedzą, jak trzymać
Pasterską laskę, ale przynajmniej nauczyli się czegoś innego,
Co należy do sztuki wiernego stróża stada!
(...)
Głodne owce podnoszą wzrok i nie są karmione,
Ale nadęci wiatrem i odurzeni mgłą stanowisk
Gniją od wewnątrz i szerzą zgniliznę;
Oprócz tego, co ponury wilk ukrytą łapą
Codziennie szybko zagarnia i pożera bez słowa.

Komentarz Ruskina brzmi: „Te dwa 
wyrazy (ślepe gęby) precyzyjnie okre-
ślają dokładne przeciwieństwo prawi-
dłowego charakteru koniecznego do 
sprawowania dwóch wielkich urzędów 
Kościoła – urzędu biskupa i pastora. 
Biskup oznacza osobę, która widzi, 
a pastor – tego, kto karmi. Najbardziej 
niebiskupią cechą, jaką może mieć 
człowiek, jest zatem ślepota. Najbar-
dziej niepastorskim jest, zamiast kar-
mienia, pragnienie bycia karmionym 
– bycia gębą”.

„Ja jestem dobrym 
pasterzem”

Ten, kto udaje pasterza, choć dąży 
do osiągnięcia własnych celów, nazwa-
ny jest złodziejem, ponieważ nie tylko 
kradnie albo sprzeniewierza tytuł pa-
sterza lub pastora, ale w swojej samo-
lubnej chciwości jest gotów zaryzyko-
wać zniszczenie duchowej egzystencji 
owiec na rzecz utrzymania sekciarskich 
zasad służących jego osobistym intere-
som. Można to łatwo dzisiaj zaobser-
wować. Iluż protestanckich pasterzy 
trzody Pańskiej we wszystkich wyzna-
niach wydaje się okazywać skłonność 
do fałszywego przedstawiania posel-
stwa „żniwa”, jak i wszystkich i wszyst-
kiego, co z tym związane, aby w ten spo-
sób zachować swoją władzę nad owca-
mi, utrzymać własną pozycję i wpływy 
w denominacji, a przez to mieć swój so-
lidny udział w strzyżeniu złotego runa 
stada.

Dobry Pasterz jest odwrotnością 
tego wszystkiego – całe Jego myślenie 

skupione jest na owcach, na ich dobru. 
Nasz Pan był prawdziwym Pasterzem 
i wykazał pełne oddanie swojemu urzę-
dowi przez poświęcenie wszystkiego, 
nawet samego życia, na rzecz owiec. 
Pan chciałby, aby Jego prawdziwe 
owce rozpoznawały różnicę między 
prawdziwymi a fałszywymi pasterzami. 
Także Jego dzisiejsze owce powinny 
umieć rozpoznawać swoich wybrańców 
i przedstawicieli w trzodzie za pomo-
cą tych samych kryteriów. Starszych 
w dzisiejszym Kościele, którzy przeja-
wiają skłonność do ślepoty, należy uni-
kać, nie należy ich zachęcać, a raczej 
upominać. Podczas gdy ci, którzy stale 
okazują lojalność wobec Pana i trzo-
dy, powinni być uznawani ze względu 
na ich podobieństwo do prawdziwego 
Pasterza, powinni być darzeni miłoś-
cią „ze względu na ich pracę” (1 Tes. 
5:13), jak również ze względu na ich 
bogactwo intelektualne. Duch poświę-
cenia połączony z pokorą powinien być 
rozpoznany przez wszystkie owce jako 
duch prawdziwego Pasterza i od takich 
należy oczekiwać przewodnictwa, które 
dobry Pasterz obiecał trzodom w obec-
nym Wieku Ewangelii.

Nasz Pan bronił interesów owiec 
przed fałszywymi duchami i wilkami 
swoich czasów, a to kosztowało Go ży-
cie. Tak samo też wierni naśladowcy 
Pana przez cały Wiek Ewangelii byli 
zmuszeni albo prowadzić walkę z wil-
kami w owczej skórze, ściągając na sie-
bie nienawiść, złość i sprzeciw na syno-
dach, radach starszych, soborach itp., 
albo być ścigani przez hańbę, uciekać 
przed nimi w milczeniu, skazując owce 
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na głodowanie i wprowadzanie w błąd. 
Nasz Pan mógł pójść tą drogą – mógł 
powstrzymać się od antagonizowania 
uczonych w Piśmie, faryzeuszy i arcy-
kapłanów, mógł powiedzieć: Dlaczego 
miałbym narażać się na okrucieństwo, 
prześladowania i wszelkiego rodza-
ju zarzuty i śmierć, przeciwstawiając 
się tym ślepym przywódcom ślepych? 
Gdyby to zrobił, uchyliłby się od odpo-
wiedzialności i obowiązku. Jego miłość 
do owiec nie pozwoliła na to, a Jego 
wierność dowiodła, że był prawdziwym 
Pasterzem trzody. Wykazał w ten spo-
sób, że nie był „najemnikiem”, takim, 
który służy tylko dla złotego runa, ale 
Pasterzem pełniącym swą służbę ze 
szczerego serca i z prawdziwą miłością 
do owiec.

Prawdziwy Pasterz poleca się za-
tem wszystkim, którzy naprawdę są 
owcami i podziwiają ducha swego Mi-
strza, gdziekolwiek Go znajdą. Ozna-
cza to, że ten, kto jest prawdziwą owcą, 
będzie kochał i doceniał takiego ducha, 
i tylko takiego, a tym samym odróżni 
się od tych, którzy są jedynie wyznaw-
cami ludzi, stronnikami, sekciarzami. 
Pan docenia tych, którzy w ten sposób 
uznają zasadę i ta grupa rozpoznaje, 
czyli poznaje Pana coraz bliżej z dnia na 
dzień, a ich miłość i oddanie dla Nie-
go stale rosną. Słowa naszego Pana na 
ten temat są wyraźniej przedstawione 
w poprawionej wersji, a mianowicie: 
„Znam moje owce, a moje mnie znają, 
jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca” 
[Jan 10:1415]. Ta intymność znajomo-
ści, ta Boska społeczność jest czymś, 
czego nie można wytłumaczyć innym, 
ale z pewnością docenią ją wszystkie 
prawdziwe owce, które znają prawdzi-
wego Pasterza i które pod Jego prze-
wodnią opieką zostały przyprowadzone 
na zielone pastwiska i do spokojnych 
wód, a także do bezpiecznej owczarni.

Inne owce  
z innego stada

Kiedy Pan powiedział: „A mam 
także inne owce, które nie są z tej ow-
czarni. Również te muszę przyprowa-
dzić i będą słuchać mego głosu, i będzie 
jedna owczarnia i jeden pasterz” [Jan 
10:16], ogłosił tę samą prawdę, która 
później, pod kierunkiem ducha świę-
tego, została też wyrażona przez apo-
stoła Pawła, mówiącego, że zamierze-
niem Bożym jest, „aby w zarządzeniu 
pełni czasów wszystko zebrał w jedno 
w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, 
co na ziemi” (Efezj. 1:10).

Stado, które Pan gromadził do sie-
bie w czasie, w którym rozgrywa się ta 
przypowieść, to nie Izrael jako cały li-
teralny naród, ale Izrael duchowy. Na-
ród izraelski istniał od wieków, będąc 
pod wpływem Mojżesza i Prawa, ale 
to nie uczyniło ich doskonałymi i nie 
mogło dać im wolności i błogosławień-
stwa niezbędnego do osiągnięcia życia 
wiecznego. Byli „trzymani zamknię-
ci” pod strażą Przymierza Zakonu, jak 
to wyraził apostoł Paweł [Gal. 3:23]. 
Przybywali różni pretendenci, którzy 
twierdzili, że są właściwymi pasterzami 
owiec i potrafią zapewnić im niezbędne 
pożywienie, zaprowadzić ich na zielone 
pastwiska i do spokojnych wód prawdy, 
ale wszyscy byli niewierni, okazywali 
się złodziejami i rabusiami, szukają-
cymi osobistych zaszczytów i korzy-
ści społecznych kosztem owiec. Nasz 
Pan stał się „drzwiami” (Jan 10:7,9) 
owczarni, a ci, którzy Go przyjęli, byli 
prawdziwą trzodą – znał ich, a oni znali 
Go, słyszeli Jego głos i szli za Nim. Byli 
jedynie malutkim stadkiem w porów-
naniu z dużą nominalną żydowską spo-
łecznością religijną, z której większość 
podążała za fałszywymi nauczycielami, 
ponieważ nie mieli ducha prawdziwych 
owiec.

Wszyscy „prawdziwi Izraelici” sły-
szeli i rozpoznali głos prawdziwego 
Pasterza i stali się Jego wyznawcami. 
Nasz Pan jako „drzwi” zapewnił tym 
prawdziwym owcom pełny dostęp do 
błogosławieństw i miłosierdzia obec-
nego Wieku Ewangelii, który rozpoczął 
się w dniu Pięćdziesiątnicy i zakoń-
czy się dopiero wtedy, gdy wszystkie 
prawdziwe owce usłyszą głos Pasterza, 
wejdą do Jego odpoczynku i zostaną 
nakarmione i pokrzepione przez podą-
żanie za Nim. Jezus jako „drzwi” oferu-
je wszystkie przywileje i błogosławień-
stwa prawdziwych owiec. Przez Niego 
wchodzimy do odpoczynku w owczarni 
lub miejscu spoczynku przeznaczonego 
dla prawdziwych owiec – odpoczynku 
wiary. Przez Niego możemy też wyjść, 
aby cieszyć się swobodami i pokrzepie-
niem, do którego On jako nasz Pasterz 
prowadzi swoją trzodę. Wchodzimy 
i wychodzimy nieustannie, ciesząc się 
swobodami i przywilejami zapewnio-
nymi nam przez naszego Pasterza. Cie-
szymy się zatem wolnością, „którą nas 
Chrystus wyzwolił” (Gal. 5:1).

Ten odpoczynek i wolność uzysku-
jemy po pierwsze poprzez nasze uspra-
wiedliwienie dzięki osobistej ofierze 
naszego Pana, a po drugie przez to, że 
poświęcamy się jako Jego owce i jeste-

śmy adoptowani za sprawą ducha świę-
tego, który wprowadza nas pod Jego 
opiekę i umożliwia korzystanie z Jego 
pokarmu.

Współdziedzice 
i współuczestnicy tej 

samej obietnicy  
[Efezj. 3:6]

My, którzy nie jesteśmy Żydami 
z pochodzenia, ale poganami, przycho-
dząc do Chrystusa, stajemy się człon-
kami tej samej trzody. Apostoł wyraź-
nie to stwierdza, oświadczając, że On 
„zburzył stojący pośrodku mur, który 
był przegrodą, (...) aby z dwóch stwo-
rzyć w samym sobie jednego nowego 
człowieka” [Efezj. 2:1415]. Dlatego 
nie jesteśmy już obcymi, przybysza-
mi, obcokrajowcami, ale staliśmy się 
bliscy i możemy cieszyć się wszystki-
mi przywilejami i błogosławieństwami 
udzielanymi przez wielkiego Pasterza. 
Wcześniej nie byliśmy owcami Pański-
mi w żadnym znaczeniu tego słowa, ale 
obcokrajowcami, przybyszami, obcymi. 
Dlatego też podawany niekiedy pogląd, 
jakoby poganie stanowili wspomniane 
„inne owce”, które miałyby być obecnie 
wprowadzane do jednej owczarni, nie 
jest poprawny. W czasie, w którym wy-
pełniała się ta przypowieść, wcale nie 
byliśmy owcami Pańskimi.

Apostoł Paweł w 11. rozdziale Li-
stu do Rzymian obrazuje naszą relację 
z Izraelem. Przedstawia naród żydowski 
jako drzewo oliwne, jako rozwój tłustego 
korzenia obietnicy Abrahamowej, przy-
mierza przysięgi, i wskazuje, że gałęzie 
lub lud tego narodu zostały odłamane 
od pnia, czyli został zerwany ich związek 
z korzeniem obietnicy. Uniknęli tego 
jedynie nieliczni, którzy we właściwy 
sposób przyjęli Pana Jezusa. Następnie 
zwraca uwagę, że poganie są wszcze-
piani w miejsce odłamanych gałązek. 
Tak więc stado żydowskie, jakie istnia-
ło wcześniej, nie zostało zaakceptowa-
ne przez Pana, lecz jedynie ci, którzy 
usłyszeli głos dobrego Pasterza, a wraz 
z nimi i my, którzy jesteśmy poganami, 
zostaliśmy uczynieni współdziedzicami, 
członkami jednego ciała, jednej trzody. 
Ta sama myśl przedstawiona została 
w 7. rozdziale Objawienia, gdzie nasz 
Pan przedstawia cały wybrany Kościół 
jako 144 tysiące, po 12 tysięcy z każde-
go plemienia. Wybór Boży dokonuje się 
według dwunastu plemion Izraela. Gdy 
zaś wielu członków tych plemion zosta-
ło uznanych za niegodnych najwyższego 
honoru i odrzuconych, wybrana liczba 
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Tytuł ostatniej stronyw każdym plemieniu została uzupeł-
niona wierzącymi poganami. Możemy 
nie wiedzieć, do którego z tych plemion 
zostaliśmy zaliczeni, tak jak nie wiemy, 
jaka korona została nam przydzielo-
na. Wiemy jednak, że wszyscy wybrani 
Boga, zwycięzcy, są w ten sposób zali-
czani przez Niego do grona Izraelitów, 
w których nie ma podstępu [Jan 1:47], 
i będą oni spadkobiercami wraz z Pa-
nem w Królestwie.

Wszystko wskazuje na to, że „in-
nymi owcami” wymienionymi w przy-
powieści będą ludzie, którzy staną się 
owcami Pańskimi dopiero wtedy, gdy 
wybrane zostanie obecne „malutkie 
stadko”. Potrzebny będzie cały Wiek 
Tysiąclecia, by wyszukać prawdziwe 
owce Pana wśród ludzkości całego 
świata, co obejmuje również tych Izra-
elitów, którzy z powodu zaślepienia 
grzechu i błędu nie byli godni stania się 
owcami obecnej trzody, zostali więc od-
sunięci i zaślepieni, ale ich zaślepienie 
będzie usunięte we właściwym, przewi-
dzianym przez Pana czasie.

Pan odnosi się do tego drugiego 
stada owiec i wyraźnie mówi o obda-
rzeniu ich łaską i o zgromadzeniu pod 
Jego kierownictwem jako wielkiego 
Pasterza. Określa On też dokładny czas 
tego zgromadzenia, a opowiada o tym 
w przypowieści o owcach i kozłach, któ-
rej wypełnienie nie należy do obecnej 
epoki, lecz do Wieku Tysiąclecia. Do-
wodzi tego oświadczenie, od którego 
rozpoczyna się ta przypowieść, a mia-
nowicie: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie 
w swojej chwale i wszyscy święci anio-
łowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie 
swojej chwały. I będą zgromadzone 
przed nim wszystkie narody, a on od-
łączy jedne od drugich, jak pasterz od-
łącza owce od kozłów” (Mat. 25:3132).

Będzie potrzebny cały millennijny 
dzień, tysiąc lat, aby wykazać, kto z lu-
dzi pragnie być owcą Pańską, słuchać 
głosu dobrego Pasterza i chodzić za Nim 
ścieżkami sprawiedliwości i prawdy 
oraz ostatecznie osiągnąć życie wiecz-
ne. Inni, którzy Go nie będą słuchać, 
zostaną usunięci spośród ludu – znisz-
czeni drugą śmiercią (Dzieje Ap. 3:23). 
Będą oni ludźmi pokazanymi w kozłach 
z przypowieści, których zniszczenie jest 
przedstawione gdzie indziej jako zato-
pienie w jeziorze ognia i siarki, co ozna-
cza „drugą śmierć” (Obj. 20:14).

Pod koniec Wieku Tysiąclecia 
wszystkie owce tej przyszłej epoki otrzy-
mają pełnię łaski u Pana i staną się brać-
mi dla wszystkich, którzy należą do Pana 
na każdym poziomie istnienia. Będą 

oni braćmi Kościoła, który jest obecnie 
wybierany, by zasiąść z Panem na Jego 
tronie podczas Wieku Tysiąclecia i zo-
stać zaangażowani w dzieło osądzania 
zarówno owiec, jak i kozłów (1 Kor. 6:2). 
Będą oni również braćmi anielskich za-
stępów. Kiedy wszystkie rzeczy w niebie 
i na ziemi zostaną w pełni podporząd-
kowane naszemu wielkiemu Pasterzo-
wi, wszyscy staną się Jego owcami, bez 
względu na to, na jakim poziomie będą 
istnieć – czy jako członkowie Kościo-
ła i uczestnicy boskiej natury, czy jako 
anielskie zastępy, czy też jako przywró-
ceni do doskonałości ludzie.

„Dlatego Ojciec mnie 
miłuje, bo ja oddaję 
swoje życie, aby je 

znowu wziąć”
Wspomniana jest tutaj szczególna, 

przewyższająca wszystko miłość Ojca 
do Syna. Podstawą tej wyjątkowej mi-
łości było całkowite zaufanie Syna do 
Ojca oraz pełna harmonia i posłuszeń-
stwo względem woli Bożej. Na pierw-
szy rzut oka widać, że tak szlachetny 
i wierny charakter musiał być wysoko 
oceniany przez Ojca. Nasz Pan zawsze 
był posłuszny Ojcu, ale nauczył się zna-
czenia posłuszeństwa, zrozumiał, jak 
wysoka jest jego cena, ile trzeba po-
święcić, ile musiał dla niego wycierpieć 
samozaparcia, upokorzenia, by wresz-
cie ponieść śmierć. Nic dziwnego, że 
wszystkie szlachetne serca kochają tego 
dostojnego Pasterza. I czyż można się 
dziwić, że my, którzy jesteśmy Jego ow-
cami i którzy dzięki tak wielkiej ofierze 
korzystamy z wielkiego błogosławień-
stwa i odnosimy tak ogromną korzyść, 
pragniemy Go w zamian kochać?

Oczywiste jest więc to, co mówi 
apostoł, że odczuwamy w związku 
z tym taką miłość, która przymusza 
nasze serca [2 Kor. 5:14] do wrażliwej 
miłości. Apostoł zachęca nas, abyśmy 
mieli taki sam umysł, jaki był w Chry-
stusie Jezusie – nie tylko starsi Kościo-
ła, którzy jako podpasterze, pastorzy 
starają się zadbać o interesy trzody 
pod każdym względem, ale cały Koś-
ciół, starając się osiągnąć jak najbliższe 
podobieństwo do wielkiego Pasterza, 
by mieć coraz więcej Jego ducha. Apo-
stoł zachęca do tego, mówiąc, że „my 
również powinniśmy oddawać życie za 
braci” [1 Jana 3:16]. Duch ten powinien 
objawiać się we wszystkich owcach 
Pana, ale powinien być też uznawany za 
warunek przyjęcia każdego, kto chciał-
by się uważać za jednego z podpasterzy.

Misja naszego Pana polegała nie 
tylko na złożeniu życia, ale także na jego 
ponownym przyjęciu. Najwyraźniej 
otrzymał On od Ojca obietnicę zmar-
twychwstania. Daje to do zrozumienia 
w swojej modlitwie: „Ojcze, uwielbij 
mnie u siebie tą chwałą, którą miałem 
u ciebie, zanim powstał świat” [Jan 
17:5]. Niewątpliwie Mistrzowi obieca-
na była też jeszcze większa chwała i za-
szczyt, ale zrzekł się wszelkiej nagrody 
i zadowolił się tym, że sprawił przyjem-
ność Ojcu i wykonał Jego zamierzenia 
odnośnie ludzkości. Ojciec jednak nie 
poprzestał na tym, by jedynie przywró-
cić Go do poprzedniej wysokiej pozycji 
z przeszłości, ale uczynił Go uczestni-
kiem boskiej natury w najpełniejszym 
i najbardziej absolutnym sensie. Ta 
sama obietnica, za pośrednictwem na-
szego Pana, jest dostępna dla nas, jeśli 
tylko będziemy wierni: „Jeśli cierpimy, 
z nim też będziemy królować” [2 Tym. 
2:12], dzieląc Jego „chwałę, cześć i nie-
śmiertelność” [Rzym. 2:7], stając się 
„uczestnikami Boskiej natury” (2 Pio-
tra 1:4).

Nasz Pan chciał, aby zrozumia-
no, że Jego życie, które wkrótce miał 
oddać, zostało złożone dobrowolnie 
z Jego strony. Konieczne było, aby Jego 
uczniowie wiedzieli o tym, nie tylko po 
to, żeby bardziej cenili swojego Pana, 
ale przede wszystkim, aby uświadomili 
sobie, że jest On Odkupicielem, które-
go dobrowolna ofiara za nasze grze-
chy odkupiła ojca Adama i całe jego 
potomstwo. Aby zaufać, że stanie się 
to faktem, musieli też wierzyć w Jego 
zmartwychwstanie – że Ojciec był tak 
bardzo usatysfakcjonowany, że udzielił 
Mu w tym celu wszelkich upoważnień, 
dał Mu władzę i panowanie. Nasz Pan 
uznał, że cała władza, cała moc zwią-
zana z Jego ożywieniem należała do 
Ojca. Ufał bezgranicznie Ojcu i dzięki 
temu był nawet gotów złożyć swoje ży-
cie za stado. To samo będzie dotyczyć 
wszystkich, którzy pójdą Jego śladami. 
Aby być wiernym w oddawaniu życia, 
musimy wierzyć w Ojca i w wielki plan 
zbawienia, który opiera się na ofierze 
naszego Pana. Zrozumienie tej prawdy 
zapewni nam łaskę i siłę w każdej po-
trzebie.

Zion’s Watch Tower, 15 marca 1905, R-3527

Niech wyrażają me czyny i słowa
cud Ewangelii, którą wyznaję.
Niech Twoja chwała we mnie zaświeci,
by ludzie poznali, że należę do Ciebie.

(R-3529)
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Łazarzu, wyjdź  
na zewnątrz
– Jan 11:32‑45 – 9 kwietnia 1905 –

„I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem” – Jan 11:25.

N iektórzy przypuszczają, że boga-
tym młodym rządcą, który przy-

szedł do Jezusa po radę, a następ-
nie odszedł bardzo smutny, był Jego 
przyjaciel, Łazarz, który wraz ze swo-
imi siostrami, Martą i Marią, miesz-
kał w Betanii, niedaleko Jerozolimy, 
i w którego domu nasz Pan był często 
podejmowany jako mile widziany gość. 
Łazarz nagle zachorował, prawdopo-
dobnie z powodu gorączki typowej dla 
tej części kraju. Z podobnej dolegliwo-
ści nasz Pan uzdrowił matkę żony apo-
stoła Piotra. 

Choroba Łazarza rozwinęła się bar-
dzo szybko i mniej więcej w chwili, gdy 
posłaniec z Betanii dotarł do Pana za 
Jordan, do miejsca odległego zaledwie 
o około 50 km, Łazarz umarł. Nawet 
wtedy nasz Pan nie śpieszył się z wyru-
szeniem do Betanii, lecz wręcz przeciw-
nie, zwlekał jeszcze dwa dni. Według 
Jego własnego oświadczenia sprawa 
śmierci Łazarza była częścią Boskie-
go programu, podobnie jak późniejsze 
przebudzenie go ze snu w grobie.

Przesłanie skierowane do Jezusa 
brzmiało: „Ten, którego miłujesz, cho-
ruje” [Jan 11:3]. Nie była to prośba, by 
przyszedł mu z pomocą czy skorzystał 
z mocy uzdrawiania. Było to jedynie 
stwierdzenie faktu, powierzenie całej 
sprawy Panu. Samo tylko to przesła-
nie mówi nam wiele o głębokim dziele 
łaski w sercach rodziny z Betanii – ich 
relacja z Panem wydała owoc, czegoś 
się od Niego nauczyli. Polecamy sło-
wa ich przesłania wszystkim ducho-
wym Izraelitom jako właściwą formę 
zwrócenia uwagi Pana na nasze różne 
ciężary i problemy. Nie jesteśmy wy-
starczająco mądrzy, by kierować Pa-
nem i wiedzieć, jakie podjąć działania 
w odniesieniu do naszych spraw. Jeśli 
powierzyliśmy Mu wszystko, prawdzi-
wa wiara każe nam Mu ufać, polegając 
na Boskiej mądrości, miłości i mocy, 
które gwarantują, że wszystkie rzeczy 
będą działały razem dla naszego dobra 
– lepiej, niż umielibyśmy prosić. Wy-
starczy powiedzieć:

„Ten, którego 
miłujesz, choruje”

Niech Pan postąpi tak, jak uzna za 
słuszne. Dlatego, gdy nasi bliscy choru-
ją, wystarczy pocieszyć nasze serca, uda-
jąc się do Pana w modlitwie i skupiając 
się jedynie na faktach, chociaż jesteśmy 
pewni, że On je zna. Nasze brzemiona 
powinny być pozostawione u stóp Pana, 
a nasza wiara powinna mocno Mu za-
ufać – niech się dzieje, co chce – i za-
akceptować wyniki Boskiej opatrzności, 
w międzyczasie, oczywiście, wykonując 
wszystko, co możemy, niosąc rozsądną 
i właściwą pomoc chorym lub starając 
się zaradzić kłopotom, tak jak możemy 
być pewni, że zasmucone siostry, wy-
syłając swe poselstwo do Pana, nie za-
niedbały zrobienia wszystkiego, co było 
w ich mocy, aby uwolnić brata od jego 
choroby i uśmierzyć jego ból.

To, że Łazarz jako człowiek, cieszył 
się miłością Pana Jezusa, wiele mówi 
o jego charakterze. Pamiętamy zapis 
dotyczący bogatego, młodego rządcy. 
Według jego własnych słów wygłoszo-
nych do Pana, od młodości, przynaj-
mniej zewnętrznie, zachowywał wszyst-
kie przykazania. Jezus, przyglądając się 
mu, pokochał go, chociaż nie cechował 
się on takim stanem serca, by dokonać 
pełnego poświęcenia, a tym samym stać 
się prawdziwym uczniem. Tak samo 
i my jesteśmy zobowiązani kochać 
wszystkich, w których widzimy piękno 
szlachetnego charakteru, bez względu 
na to, czy są to osoby poświęcone, czy 
też nie. Choć oczywiście nasza miłość 
i szacunek do nich wzrastają, gdy wi-
dzimy, że podejmują „rozumną służbę” 
(Rzym. 12:1) i składają swe ciała żywy-
mi ofiarami dla Tego, który nas odkupił.

Pielęgnujmy coraz bardziej takie 
elementy charakteru, które nie tyl-
ko czynią nas przyjemnymi i miłymi 
w ocenie współbraci, przymykających 
oczy na nasze niedoskonałości i przy-
krywających je szatą sprawiedliwości 
Chrystusa, ale także wzbudzają szacu-
nek świata, aby ludzie, widząc nasze 

dobre charaktery, wychwalali naszego 
Ojca w niebie ze względu na nas. Uważa 
się, że później Łazarz stał się całkowicie 
poświęconym naśladowcą Pana.

„Łazarz, nasz 
przyjaciel, śpi”

Chociaż posłaniec przyniósł wia-
domość, że Łazarz jest chory, nasz Pan 
poinformował swoich uczniów o stanie 
tych spraw zgodnie z faktami, ponieważ 
Łazarz już umarł. Powiedział: „Łazarz, 
nasz przyjaciel, śpi” [Jan 11:11]. Ucznio-
wie z początku nie zrozumieli znaczenia 
tych słów i myśleli, że odnoszą się one do 
odpoczynku w śnie. Potem jednak, zni-
żając się do ich poziomu myślenia, Je-
zus powiedział wprost: „Łazarz umarł”. 
Mamy tutaj do czynienia z dwoma spoj-
rzeniami na śmierć. W rzeczywistości, 
dosłownie rzecz biorąc, śmierć jest cał-
kowitym ustaniem życia, przerwaniem 
bytu, a to zaprzestanie byłoby wieczną 
śmiercią, wiecznym nieistnieniem dla 
każdego członka rodziny ludzkiej, gdy-
by nie Boża łaska, która zapewniła oku-
pową cenę za Adama – a tym samym 
za całe jego potomstwo – w Chrystusie 
Jezusie, naszym Panu.

W związku z tym Bożym zamie-
rzeniem ostatecznego wyprowadzenia 
umarłych z grobu śmierć ludu Bożego 
konsekwentnie nazywana jest snem – 
ustaniem świadomości, które jednak 
nie ma być wieczne, ale z którego zo-
staną oni ocuceni i przywróceni do ist-
nienia w chwalebnym poranku zmar-
twychwstania, który Ojciec od początku 
sam z siebie zaplanował. Ci, którzy po-
siadali pełnię wiary i ufności w obieca-
ne przywrócenie do życia, przemawiali 
z punktu widzenia Pana, a w związku 
z tym w Piśmie Świętym wielokrotnie 
o śmierci jest mowa jako o śnie – Abra-
ham zasnął ze swymi ojcami, podobnie 
jak wszyscy prorocy i królowie Izraela. 
Naród ten ma przewagę pod każdym 
względem nad innymi narodami, gdyż 
Pan objawił im poprzez obietnice i pro-
roctwa przymierza, że „choćby płacz 
trwał przez noc, rankiem nastanie ra-
dość” (Psalm 30:6).

Po dwudniowej zwłoce, aby cud 
mógł być bardziej wyraźny, nasz Pan 
i apostołowie spędzili kolejne dwa dni 
w drodze do Betanii. Marta, dowie-
dziawszy się o Jego przybyciu, wyru-
szyła w ich kierunku na spotkanie. 
Podczas powitania pozdrowiła Go sło-
wami wskazującymi na pewną miarę 
rozczarowania. Nadal bolała nad stratą 
brata, a jej serce dodatkowo obciążo-
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ne było myślą, że Pan mógł zapobiec 
temu nieszczęściu, a jednak tego nie 
uczynił. Powiedziała: „Panie, gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł” [Jan 11:21]. 
Jakże skłonni jesteśmy wszyscy, dzia-
łając pod wpływem smutku, rozczaro-
wania i utrapienia, spoglądać na Pana 
z wyrzutem i dziwić się, dlaczego Jego 
wszechpotężna moc nie podjęła inter-
wencji w naszej sprawie, by ochronić 
nas przed niektórymi zwykłymi do-
świadczeniami, wspólnymi dla całego 
świata. Wydaje nam się, że ponieważ 
jesteśmy Jego wyjątkowymi przyjaciół-
mi, powinniśmy cieszyć się też Jego 
szczególnymi względami.

„Nie bądź bez wiary, 
ale wierz” [Jan 20:27]

Z tego doświadczenia Marty i Marii 
uczymy się ufać Panu nawet wtedy, gdy 
nie umiemy prześledzić Jego opatrzno-
ści we wszystkich naszych sprawach. 
Pamiętajmy o Boskiej miłości, która 
już tak wiele dla nas uczyniła, dokonu-
jąc naszego odkupienia i wprowadzając 
nas w Bożą łaskę oraz zapewniając nam 
dostąpienie wielkich i cennych obietnic 
dotyczących rzeczy do tej pory niezau-
ważanych. „Tylko wierz” – było myślą 
przewodnią odpowiedzi naszego Pana 
skierowanej do Marty. Tak też każdy 
z nas w wielu doświadczeniach wpływa-
jących na nasze sprawy musi nauczyć się 
lekcji wiary oraz zaufania do mądrości, 
miłości i mocy Pana. Ostatecznie lekcja, 
której nauczyły się Marta i Maria, zre-
kompensowała im całe ich utrapienie. 
Tak będzie i z nami, jeśli pozwolimy, 
aby nasza wiara mocno Mu zaufała. Na 
skutek tego będziemy silniejsi w wierze, 
bliżsi Panu i pełni uznania dla Jego łask.

W odpowiedzi na wyrażoną przez 
Martę ufność w moc naszego Pana, że 
On potrafi wyrwać jej brata z grobu, 
Jezus zaoferował wielką pociechę nie 
tylko zasmuconym siostrom, ale także 
całej ludzkości, a mianowicie, że Boska 
moc, która w Nim była, nie tylko potrafi 
uchronić chorych przed śmiercią i za-
pewnić im uzdrowienie, ale może też do-
prowadzić do zmartwychwstania – wy-
dostania się z grobu, a co więcej, podnie-
sienia się ze wszystkich niedoskonałości 
upadłego stanu, stopniowo do góry, do 
pierwotnej doskonałości i pełni życia, 
jaką cieszył się człowiek, zanim klątwa 
śmierci spadła na naszą rasę.

Wszystko to zawiera się w słowach 
tytułowego wersetu naszego rozważa-
nia: „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem”. Oto wspaniałe lekcje dla ca-

łego ludu Pańskiego, których można 
się z nich nauczyć: (1) Śmierć jest spra-
wiedliwą karą z powodu niedoskonało-
ści; (2) Bóg zlitował się nad nami jako 
rasą i zapewnił okup; (3) Odkupiciel 
został naznaczony i powołany przez 
Boga oraz jest upoważniony, by w od-
powiednim czasie nakazać wszystkim, 
którzy są w grobach, opuszczenie ich, 
a następnie da im możliwość całko-
witego uwolnienia się od wszystkich 
słabości i skaz upadku, by ostatecznie, 
jeśli będą Mu posłuszni, zapewnić im 
doskonałość życia, którą zamierzył dla 
wszystkich, gdy poświęcał swoje życie.

Ponieważ wiara jest w stanie roz-
poznać w Jezusie Odkupiciela, którego 
ofiara jest wystarczająca dla zaspoko-
jenia sprawiedliwości, uznaje też, że 
ofiara okupu została dokonana z tym 
zamiarem, aby błogosławieństwo Pana 
dotarło do każdej osoby z naszej rasy. 
Skoro wiara jest zdolna oczekiwać dru-
giego przyjścia Odkupiciela jako dawcy 
życia dla Jego ludu, może też odpowied-
nio do tego radować się i pozwala, na-
wet w obliczu smutku, wzdychania, łez 
i śmierci, patrzeć w przyszłość znad gro-
bowca w stronę chwalebnego poranka 
zmartwychwstania. W miarę jak wiara 
może uchwycić drogocenne obietnice 
Słowa Bożego, jest w stanie w najtrud-
niejszych warunkach smucić się nie tak 
jak inni, którzy nie mają nadziei, ale 
z wiarą, że skoro Jezus umarł i zmar-
twychwstał jako nasz drogi Odkupiciel, 
to wszyscy, którzy śpią w Jezusie – cała 
ludzkość, zostaną przez Boga wyprowa-
dzeni ze stanu śmierci wraz z Nim, czyli 
przez Niego (1 Tes. 4:14).

Można się domyślać, że między na-
szym Panem a Marią istniała szczegól-
na więź serca, która sprawiła, że pozo-
stała ona w domu, dopóki nie otrzyma-
ła wiadomości, że Pan ją wzywa. Nasza 
lekcja rozpoczyna się od jej odpowiedzi 
– przychodzi ona do Pana, upada Mu 
do stóp, ale jej obciążone serce wypo-
wiada te same słowa, których użyła 
Marta: „Panie, gdybyś tu był, mój brat 
by nie umarł” [Jan 11:32]. Nawet jeśli 
słowa te zawierały pewną miarę preten-
sji czy zdradzały zawiedzioną nadzieję, 
były i tak bardzo delikatne.

Maria, która „wybrała 
dobrą cząstkę”  

[Łuk. 10:42]

Nasz Pan nie podjął żadnej próby 
pocieszania żałobników tak, jak się to 
czyni w naszych czasach. Nie powie-
dział: Twój brat ma się znacznie lepiej 

niż wcześniej, jest w niebie wśród świę-
tych aniołów itp. Nic takiego. Czemu? 
Ponieważ nie byłoby to prawdą, a prze-
słanie naszego Pana musi być ściśle 
prawdziwe. Nawet gdyby błąd pocieszał 
bardziej niż prawda, nie odważyłby się 
On powiedzieć nieprawdy. Tak samo 
powinno być ze wszystkimi, którzy są 
Jego naśladowcami – powinni oni opo-
wiadać dobrą nowinę o Jezusie i zmar-
twychwstaniu, a nie przyczyniać się do 
propagowania fałszywych teorii prze-
jętych z pogaństwa, że umarli nie są 
martwi, że nie śpią – a w związku z tym 
w chwili śmierci są bardziej rozbudze-
ni, żywi i inteligentni niż kiedykolwiek 
wcześniej. Nie! Ci, którzy są „z prawdy” 
[Jan 18:37], muszą mówić prawdę i nic 
więcej, muszą jasno powiedzieć: „Nie 
ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, 
ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do 
którego zmierzasz” (Kazn. 9:10). Mu-
szą wskazywać na Jezusa, Odkupiciela, 
jako na jedyną nadzieję przyszłego ży-
cia, i na moc zmartwychwstania, dzięki 
której ostatecznie uwolni On z grobu 
wszystkich, za których zapłacił cenę 
okupu, składając ofiarę z samego siebie.

Pełen współczucia, 
„Jezus zapłakał”  

[Jan 11:35]

Podróżni, którzy przemierzają 
Wschód, opowiadają, że obyczaje ża-
łobne są tam bardzo przygnębiające:

„W chwili śmierci rozlegają się dzi-
kie, przeszywające okrzyki. Wysokie, 
przedłużające się, drżące zawodzenie 
oznajmia zgon. Ten krzyk jest podej-
mowany i powtarzany przez przyjaciół 
rodziny z bliska i daleka. Każda współ-
czująca przyjaciółka spieszy podzielić 
się żałobą z innymi i zapowiada swoje 
przybycie tradycyjnym krzykiem, a na-
stępnie dodaje swój głos do wrzaskliwe-
go chóru.

Orientalne lamenty przed pogrze-
bem obejmują nawoływania umarłych 
po imieniu: O mój ojcze! O chwała 
moja! O moja siło! Gdy Dawid opłaki-
wał swego syna, wołał: ‘Mój synu, Ab-
salomie! Mój synu, mój synu, Absalo-
mie!’ [2 Sam. 18:33]. Taka intensywna 
żałoba trwa przez trzy dni, a przez ko-
lejne cztery odbywają stypy i charakte-
rystyczne lamenty”.

Chociaż pewna ilość tych emocji ma 
charakter powierzchowny, to jednak za-
wiera element współczucia względem 
osób pogrążonych w żałobie, w wymow-
ny sposób ilustrując to, co wyraził apo-
stoł w słowach: „Całe stworzenie razem 
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jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż 
dotąd” w oczekiwaniu [Rzym. 8:1].

Tak wyglądała scena, na którą nasz 
Pan trafił w domu żałoby czwartego 
dnia. Smutek sióstr wybuchł na nowo 
w obecności Jezusa, gdy pomyślały one 
o tym, jak mogłaby wyglądać sytuacja, 
gdyby Pan znalazł się tu przed śmier-
cią ich brata. Podobnie wszyscy jeste-
śmy mniej lub bardziej skłonni myśleć 
w kategoriach „co by było, gdyby” – 
zapominamy, że nasz Pan i Mistrz ma 
pełną kontrolę nad wszystkimi naszy-
mi sprawami, o ile tylko jesteśmy Mu 
prawdziwie oddani, i że nie ma żadnego 
„a może” czy też „przypadku” w tym, co 
dotyczy „malutkiego stadka”.

Kiedy Jezus spojrzał na tę scenę 
smutku, możemy przypuszczać, że wy-
wołało to w Jego umyśle żywy obraz 
skrajnego żalu i rozpaczy jęczącego 
stworzenia – „Jezus zapłakał”. Rzeczy-
wiście, można się domyślać, że dla Pana 
w Jego doskonałym stanie wszystkie 
okoliczności i warunki upadłej ludzko-
ści były o wiele bardziej dotkliwe i od-
czuwalne niż dla tych, których umysły 
były mniej wrażliwe w takich okoliczno-
ściach. Cieszymy się z tych słów, które 
stanowią najkrótszy werset w całej Biblii 
– „I Jezus zapłakał”. Opowiadają one 
o współczującym sercu naszego Mistrza, 
czego żadne opracowanie nie byłoby 
w stanie wyrazić. Przekazują prawdę, 
że mamy Arcykapłana, którego można 
wzruszyć, który został poruszony i na-
dal przeżywa w swych współczujących 
uczuciach naszą niemoc. Jakże odmien-
na jest postawa innych wybitnych osobi-
stości tego świata, których wielkość tak 
często wyraża się chłodem, stoicyzmem 
i w rzeczywistości oznacza brak miłości, 
brak współczucia. Pan przedstawiony 
w Piśmie Świętym jest jedynym wielkim 
i życzliwym Emmanuelem znanym na 
świecie – „Dla nas jest On drogocenny”.

Warto jednak zauważyć, że greckie 
słowo przetłumaczone tutaj na „płakać” 
w odniesieniu do naszego Pana różni 
się od słów używanych w odniesieniu 
do płaczu smutnych sióstr i żydow-
skich przyjaciół. Ich płacz był wyrazem 
żałoby, czyli wzruszenia, podczas gdy 
u Pana była to cicha łza współczucia. 
Przyjaciele sióstr, którzy jeszcze nie 
wierzyli w mesjańską godność Jezu-
sa, zauważyli Jego łzy i skomentowali: 
„Patrzcie, jak go miłował” [Jan 11:36]. 
Zastanawiali się też, dlaczego w jakiś 
sposób nie zainterweniował, by urato-
wać go od śmierci.

Łez współczucia nie należy uzna-
wać za oznakę słabości. Dowodzą tego 

łzy naszego Mistrza. A ponadto mamy 
Jego zachętę, abyśmy byli porusze-
ni współczuciem dla innych, zarówno 
w ich smutkach, jak i w radościach. 
Jego apostoł zalecał nam, byśmy płakali 
z płaczącymi i weselili się z weselącymi 
się [Rzym. 12:15]. Zimne, zdystansowa-
ne serca, które ani nie płaczą, ani się nie 
radują, nie są podobne do naszego wiel-
kiego Wzoru. Upodobniajmy się do Nie-
go coraz bardziej i starajmy się, aby na-
sze współczucie wyrażało się w rozsądny 
sposób. Niemniej jednak pamiętajmy, 
że wielkie zawodzenie i płacz nie są dla 
nas odpowiednie, ponieważ apostoł pi-
sze, abyśmy „się nie smucili jak inni, 
którzy nie mają nadziei” [1 Tes. 4:13]. 
Błogosławiona nadzieja, ufność i wiara 
łagodzą sposób wyrażania zarówno na-
szych ziemskich smutków, jak i radości.

„Usuńcie ten kamień” 
[Jan 11:39]

Grobowiec Łazarza, jak nam powie-
dziano, był jaskinią, do której wejście zo-
stało zablokowane wielkim kamieniem. 
To właśnie w odniesieniu do takiego ka-
mienia nasz Pan nakazał, by został usu-
nięty. W odpowiedzi na Jego wezwanie 
Łazarz wyszedł, ale był wciąż owinięty 
całunem, czyli zwiniętym prześciera-
dłem, jak to zwykle czyniono w tamtych 
czasach. Był lekko związany w sposób, 
który dzisiaj nazwalibyśmy zabandażo-
waniem. Nasz Pan polecił, aby udzielono 
mu pomocy przy uwolnieniu. Ten niesa-
mowity cud, który zaświadczył, że nasz 
Pan Jezus jest specjalnym posłańcem 
i przedstawicielem Ojca Niebieskiego, 
upoważnionym do korzystania z Boskiej 
mocy, nie został przez to bynajmniej 
osłabiony, lecz wręcz wzmocniony, a to 
przez fakt, że pozwolono tym, którzy 
byli wokół, by, na ile było to w ich mocy, 
współdziałali z cudem – najpierw po-
przez odsunięcie kamienia, a następnie 
przez rozwijanie bandaży. Niewątpliwie 
ta sama moc, która potrafiła przywrócić 
umarłego do życia, mogłaby znacznie 
łatwiej przetoczyć kamień, a następnie 
uwolnić Łazarza z więzów.

Jedną z lekcji wynikających z tej 
sytuacji dla nas jest to, że nie powin-
niśmy domagać się Boskiej interwencji 
w sprawach, co do których jesteśmy 
kompetentni, by je kontrolować. Na-
szym obowiązkiem jest zrobić wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby zapewnić 
sobie rozsądną ochronę przed chorobą, 
ubóstwem czy wypadkami. Naszym za-
daniem jest również uczynić wszystko, 
co w naszej mocy, by wyzdrowieć czy 

wydostać się z kłopotów, ale przy tym 
należy też oglądać się na Pana i ufać 
Mu w związku ze wszystkimi naszymi 
doświadczeniami oraz zdawać sobie 
sprawę, że On jest w stanie sprawić, 
by wszystko współdziałało dla naszego 
dobra, że z Nim nasz kłopot staje się 
szansą dla Pana, czego nieraz dowodzi-
ły doświadczenia Jego ludu. Co więcej, 
w takich okolicznościach jest wpajana 
i rozwijana prawdziwa wiara, która nie 
jest jedynie łatwowiernością.

„Zważaj na niego  
we wszystkich swoich 
drogach” [Przyp. 3:6]
Przed dokonaniem cudu nasz Pan 

podniósł oczy do nieba, uznając moc 
Ojca i rozumiejąc, że działał jako Jego 
przedstawiciel. Cóż za przejaw praw-
dziwej pokory! Odzwierciedlało się to 
we wszystkich wypowiedziach naszego 
Pana. Dobrowolnie przyznał, że przy-
szedł czynić wolę Ojca, a nie swoją, że 
Ojciec był ponad wszystkim i że cudow-
ne czyny, jakich dokonywał, były jedy-
nie wyrazem mocy Ojca. Jego modli-
twa miała charakter rozmowy między 
Synem a Ojcem: „Wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem 
to ze względu na stojących wokoło lu-
dzi” [Jan 11:42].

Na tej podstawie możemy przyjąć, 
że nasz Pan zachowałby się całkowi-
cie poprawnie, gdyby przemówił jako 
przedstawiciel Ojca bez ofiarowania 
modlitwy. Zaniósł jednak swoją proś-
bę w uznaniu mocy Ojca ze względu 
na słuchaczy, aby mogli się dowie-
dzieć, że niczego nie robił sam z siebie, 
że niczego się dla siebie nie domagał. 
My, Jego uczniowie, mamy tutaj pięk-
ny przykład, jakie powinno być nasze 
postępowanie w każdej sprawie. We 
wszystkich naszych działaniach powin-
niśmy uznawać Pana – nie tylko wtedy, 
gdy jemy, pijemy czy wykonujemy inne 
codzienne czynności, by działy się one 
ku chwale Pana i w sposób, który Mu 
się podoba, ale powinniśmy się starać 
zawsze Go wielbić, by było wiadomo, 
że nie rościmy sobie żadnych pretensji 
do własnej mądrości czy umiejętności 
przy objaśnianiu Boskiego planu. Na-
sze postępowanie powinno być proste, 
skromne, pozbawione chełpliwości, we 
wszystkim przejawiające pokorę serca 
i prostotę.

Ja chcę być niczym, niczym –
Do Niego głos wznosi się.
On źródłem błogosławieństw,
O tak, On chwały godny jest.



wszyscy, którzy są w grobach, wyjdą...
Jak można się było spodziewać, ten 

wspaniały cud – ożywienie człowieka 
nieżyjącego od ponad trzech dni, wy-
wołał niemałe poruszenie. Nic dziwne-
go, że, jak czytamy, wielu Żydów widzą-
cych te rzeczy uwierzyło. Byłoby czymś 
niezwykłym, gdyby okazali brak wiary 
w takiej sytuacji. Pamiętamy również, 
że później Żydzi jeszcze bardziej starali 
się pozbawić Jezusa życia ze względu na 
sławę tego cudu. Rzeczywiście, prawda 
Boża jest „dla jednych wonią śmierci 
ku śmierci, a dla drugich wonią życia 
ku życiu” [2 Kor. 2:16]. Wszystko, co 
wiemy o Boskiej mocy i dobroci, wpły-
wa na nas albo pozytywnie, albo nieko-
rzystnie, aby zbliżyć nas do Pana lub 
oddzielić nas jeszcze bardziej od Niego, 
jeśli nie jesteśmy z serca usposobieni 
do sprawiedliwości, lecz kierujemy się 
zazdrością lub niegodziwością.

Wszyscy, którzy są 
w grobach, wyjdą

Łazarz nie zmartwychwstał – zo-
stał jedynie przebudzony ze snu śmier-
ci. Zmartwychwstanie oznaczałoby 
całkowite podźwignięcie się z grzechu 
i warunków śmierci do doskonałości 
i warunków życia. Wywołanie Łazarza 
z grobu jest zatem dobrym obrazem 
tego, czego można się spodziewać na 
początku tysiącletniego panowania, gdy 
żywe narody zostaną do pewnego stop-
nia oświecone i poddane wpływom Kró-
lestwa Niebieskiego. Wtedy wszyscy, 
którzy są w grobach, rząd za rzędem, 
klasa po klasie, pokolenie po pokoleniu, 
powrócą, tak jak Łazarz, do pewnej mia-
ry zdrowia i siły, ale nie do doskonałości 
bytu. Ich przypadek będzie jednak inny 
niż jego, ponieważ jego uwolnienie od 
śmierci było jedynie tymczasowe – póź-
niej zmarł ponownie. Tymczasem ludzie 
w Wieku Tysiąclecia, którzy pojawią się 
w nowych warunkach millennijnego 
Królestwa, nigdy więcej nie będą musieli 
umierać, lecz słuchając głosu Syna Czło-
wieczego, postępując zgodnie z Jego za-
leceniami, idąc krok po kroku naprzód, 
będą wynurzać się stopniowo spod całe-
go ciężaru przekleństwa, wszystkich sła-
bości i niedoskonałości obecnego stanu 
umierania, do pełni życia, doskonałości 
i radości życia wiecznego, pod koniec 
Wieku Tysiąclecia.

Skorzystają oni ze zmartwychwsta-
nia poprzez sąd, przez dyscyplinowanie, 
korekty w sprawiedliwości – poprzez 
ich stopniowe dostosowywanie się do 

wymogów systemu nagród i kar, który 
będzie wtedy aktualny – do całej chwa-
lebnej doskonałości ludzkiej natury, jak 
powiedział nasz Pan: „Choćby i umarł, 
będzie żył” [Jan 11:25]. Obejmie to nie 
tylko umarłych spoczywających w gro-
bach, ale także innych umarłych, którzy 
grzebali swych zmarłych [Mat. 8:22] – 
tych, którzy są teraz w dziewięćdziesię-
ciu procentach martwi i skazani na karę 
śmierci, ale którzy, w przeciwieństwie 
do tych w grobie, uważają się za żywych. 
Wówczas, kto tylko będzie żył i okaże 
Panu posłuszeństwo z serca, nigdy nie 
umrze, ale otrzyma wejście do wiecznych 
warunków, jakie zapanują po Wieku Ty-
siąclecia – gdy zostanie uznany przez 
Ojca za prawdziwą owcę (Mat. 25:34).

Łazarz nie jest 
w niebie

Niedorzecznością byłoby przy-
puszczać, że Łazarz był przez cztery 
dni w niebie i że Pan kierowany miło-
sierdziem i współczuciem przywołał go 
z tych błogosławionych niebiańskich 
niw. Łzy Jezusa i brak objaśnienia sta-
nu śmierci w taki sposób, by można było 
coś podobnego wywnioskować, na rów-
ni ze wskrzeszeniem Jego przyjaciela, 
Łazarza, na znak współczucia i miłości 
– wszystko to zaprzecza myśli, że Łazarz 
był w niebie. Poza tym mamy wyraźną 
deklarację Pana, że „nikt nie wstąpił do 
nieba” (Jan 3:13). A do tego jednomyśl-
ne świadectwo Pisma Świętego potwier-
dza, że śmierć jest śmiercią, a przecież 
jeszcze, gdy Łazarz umarł, nasz Pan 
oświadczył, że spał. W śnie śmierci czte-
ry dni były tylko chwilą. Jego pierwsza 

myśl po przebudzeniu nastąpiła bezpo-
średnio po tej, którą miał jako ostatnią, 
kiedy zasypiał w śmierci.

Dokonacie większych 
dzieł niż te

Choć cud ten był niezwykle zdu-
miewający, sami bywamy świadkami 
cudów pod pewnymi względami jeszcze 
większych. Wielu członków ludu Pań-
skiego doświadczyło na sobie – a mogło 
także obserwować to u innych – prze-
mian, o których Pismo Święte mówi, że 
stanowią przejście ze stanu śmierci do 
życia. Na naszej niedawnej nowojor-
skiej konwencji jedna z uczestniczek 
rozmawiała z Redaktorem po spotka-
niu na temat poświęcenia i zauważyła, 
że przez kilka lat była niewierząca, od-
dalona od Pana i jego Księgi z powodu 
znajomości z pewnymi ludźmi, których 
zachowanie spowodowało, że utraciła 
wszelką wiarę w chrześcijaństwo. Wyja-
śniła, że niezwykłe nawrócenie jej szwa-
gierki dzięki głoszeniu prawdy zwróciło 
jej uwagę na to poselstwo. Dodała: „Ni-
gdy w życiu nie widziałam tak wielkiej 
zmiany u żadnego człowieka ani też 
nie przypuszczałam, że taka zmiana 
jest w ogóle możliwa. Doprowadziło 
mnie to do przekonania, że istnieje moc 
w chrześcijaństwie i zaczęłam badać 
nauki religijne przedstawiane w książ-
ce „Brzask Tysiąclecia” [1 tom „Wykła-
dów Pisma Świętego], która tak bardzo 
wpłynęła na moją szwagierkę. Jestem 
przekonana o prawdzie w niej zawartej 
i rozważam zagadnienie poświęcenia. 
Ufam, że będziecie się za mną modlić”.

Zion’s Watch Tower, 15 marca 1905, R-3529


