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ZWIASTUN OBECNOŚCI CHRYSTUSA

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

Krew Chrystusowa

śmierć Chrystusa umieściła człowieka
na pozycji, w której mógłby starać się
o wyższy stopień życia.
Pan powiedział o sobie: „to moje
ciało, które ja dam za życie świata”
[Jan 6:51]. „Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie
umarł za bezbożnych. Choć rzadko się
zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś
odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy
jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus
za nas umarł. Tym bardziej więc teraz,
będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu”
(Rzym. 5:6‑9). Paweł mógł więc powiedzieć: „Uważajcie na samych siebie i na
całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli
kościół Boga, który on nabył własną
krwią” (Dzieje Ap. 20:28). Ludzie byli
zaprzedani grzechowi, ale drogo wykupieni. „Czyż nie wiecie, że wasze ciało
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I

m jaśniejszy staje się dla nas Boski
plan wieków, tym pełniej rozumiemy wspaniałą miłość Bożą, objawioną
w darze, jakim był Jezus Chrystus. Bóg
niczego nie czyni bez przyczyny i dopiero kiedy rozumiemy tę przyczynę,
jesteśmy w stanie właściwie docenić
Jego działania. Tak więc nasza ocena
krwi Chrystusowej staje się bliższa rzeczywistej wartości w miarę, jak pojmujemy, dlaczego tę krew przelał i jakiego
rodzaju skutki to przyniosło.
W wyniku przestępstwa człowiek
nie tylko stał się grzesznikiem, ale również utracił swe życie. Jak przez jednego
człowieka grzech (którym wszyscy zgrzeszyli) wszedł na świat, a przez grzech –
śmierć, tak również śmierć przeszła na
wszystkich ludzi (Rzym. 5:12). Gdyby
człowiek pozostał w tym stanie, to Boski
cel – stworzenie człowieka, który ostatecznie miałby być wyobrażeniem Bożym – nie zostałby osiągnięty.
Ponieważ nie było zakonu zdolnego dać życie, wygląda na to, że dopiero

Spis treści

omimo że znaliśmy Chrystusa
w ciele i pamięć o tym „mężu boleści”, który kupił nas swoją drogocenną
krwią, jest słodka i święta, to teraz znamy Go jako naszego żywego Odkupiciela, którego (z powodu posłuszeństwa
„aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”) „Bóg wielce wywyższył i darował
mu imię, które jest ponad wszelkie
imię” [Filip. 2:9]. On to „jest Panem
wszystkich” [Dzieje Ap. 10:36], naszym
żywym Zbawicielem.
Zion’s Watch Tower, styczeń 1880, R-70b
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Wznowienie

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.

Wydawnictwo Straż, Białogard 2016
460 stron, format 15 x 21 cm, oprawa twarda

ZAMÓWIENIA
prosimy kierować na adres:
Fundacja Studiów Biblijnych „Straż”
Skr. poczt. 13, 78-210 Białogard 2
lub e-mail: redakcja@straz.at
internet: straz.at



Fredrick Zydek

CHARLES TAZE RUSSELL
JEGO ŻYCIE I CZASY
Człowiek, Millennium i posłannictwo

W tym numerze...
...publikujemy serię wczesnych artykułów autorstwa C.T. Russella, zamieszczonych w pierwszych numerach czasopisma „Zion’s Watch Tower”. Wynika z nich, że niespełna trzydziestoletni
wówczas Autor ma już w pełni ukształtowane wyobrażenie o zarysie Bożego
zamierzenia, które z upływem lat będzie
jedynie rozwijał i nieznacznie modyfikował. Oznacza to, że zbudowanie systemu teologicznego, który wyznaje, nie
było procesem ewolucyjnym, w którym
znaczną rolę odegrałoby jego religijne otoczenie. C.T. Russell przystępuje
do redagowania własnego czasopisma
z gotowym poglądem na Boski plan wieków, który będzie niestrudzenie propagował przez blisko czterdzieści lat. Na
tamten moment żywi on także pełne
zaufanie do biblijnych wyliczeń daty zakończenia dziejów świata. Wskazywały
one na rok 1914, czyli przyszłość na tyle
odległą z perspektywy dość młodego
jeszcze wtedy człowieka, że nie studziło to jego zapału ani go nie ograniczało.
Ciekawe jest to spojrzenie na młodego
redaktora „Zion’s Watch Tower”.

Charles T. Russell (1852-1916) był wziętym kaznodzieją po obu stronach Atlantyku. Sławę zyskał sobie nie tylko wyjątkową umiejętnością nawiązywania kontaktu
ze słuchaczami, ale przede wszystkim oryginalną teologią, która zjednała mu tyluż
zwolenników, co oponentów. Jego popularność niepokoiła działaczy religijnych,
którzy obawiali się, by ich współwyznawcy nie ulegli wpływom nowatorskiej myśli biblijnej. Nie jest łatwo obiektywnie opisać życie i działalność człowieka, który
wzbudzał tak skrajne emocje. Wydaje się, że F. Zydekowi udało się dokonać obiektywnej oceny faktów, na ile pozwalały na to dostępne materiały historyczne.

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

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

widoki z wieży

sierpnia 2020 r. w Waszyngtonie podpisane zostały porozumienia normalizujące stosunki między
Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami
Arabskimi oraz Bahrajnem. Oficjalna
nazwa tych układów brzmi: Abraham
Accords Peace Agreement: Treaty
of Peace, Diplomatic Relations
and Full Normalization Between
the United Arab Emirates and the
State of Israel (Abrahamowy układ
pokojowy: Traktat o pokoju, o stosunkach dyplomatycznych oraz pełnej normalizacji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Izraelem).
Nazwa ta świadczy o tym, jak
wielką wagę strony przywiązywały do
symbolicznej wymowy tego traktatu.
Krytycy D. Trumpa oraz B. Netanyahu
twierdzą co prawda, że ustanowili oni
pokój tam, gdzie nie było wojny, jako
że ZEA oraz Bahrajn powstały wtedy,
gdy Izrael nie prowadził już żadnej
wojny z państwami arabskimi, a układające się kraje nie były nigdy w bezpośrednim konflikcie, tym niemniej są
to kolejne dwa państwa Ligi Arabskiej
(po Egipcie i Jordanii), które nawiązały
stosunki z państwem żydowskim.
Wielu komentatorów politycznych
zwraca uwagę, że podpisane 15 sierpnia porozumienia nie ułatwią rozwiązania głównego problemu Bliskiego
Wschodu, jakim jest konflikt izraelsko-palestyński. Z drugiej jednak strony
podkreśla się fakt, że brak wsparcia
bogatych państw arabskich dla wygórowanych żądań Palestyńczyków
może skłonić ich do powrotu na drogę
ustępstw i rzeczywistego dążenia do
pokoju z Izraelem. Również zmiana
polityki Izraela z: „ziemia za pokój” na:
„pokój za pokój” może przyczynić się do
urealnienia postawy Palestyńczyków.

Prezydent Donald J. Trump,
minister spraw zagranicznych
Bahrajnu dr Abdullatif bin Rashid
Al-Zayani, premier Izraela
Benjamin Netanyahu oraz minister
spraw zagranicznych Zjednoczonych
Emiratów Arabskich Abdullah bin
Zayed Al Nahyan, podpisujący
„Porozumienia Abrahamowe”
15 sierpnia 2020 r. na trawniku
przed Białym Domem

Kalendarium stosunków
arabsko-izraelskich
1948 – powstanie państwa Izrael i natychmiastowy atak krajów arabskich
na nowo powstałe państwo.
1956 – atak Izraela (wraz z Wielką
Brytanią i Francją) na Egipt w celu odwrócenia procesu nacjonalizacji Kanału Sueskiego.
1967 – miażdżące zwycięstwo Izraela w wojnie sześciodniowej; zdobycie
„Zachodniego Brzegu”, w tym wschodniej Jerozolimy, Synaju, Wzgórz Golan
i strefy Gazy.
1973 – zaskakujący atak Egiptu i Syrii
w dniu święta Jom Kippur.
1977 – układ pokojowy z Egiptem,
w ramach którego Izrael wycofał się
z Synaju.
1978 i 1982 – ataki Izraela na palestyńskie organizacje militarne, mające
siedziby w Libanie.
1993 – podpisanie tzw. układów
z Oslo, w ramach których Izrael zgodził
się wycofać ze strefy Gazy (obietnicę
zrealizowano w 2005 r.) i przyznać Palestyńczykom ograniczoną autonomię
na „Zachodnim Brzegu”.
1994 – układ pokojowy z Jordanią.
2017 – uznanie przez USA Jerozolimy
za stolicę Izraela (przeniesienie ambasady w marcu 2019).
2018 – uznanie przez USA aneksji
Wzgórz Golan.
2020 – normalizacja stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Bahrajnem.

Liga państw arabskich
Organizacja państw, w których jednym
z języków urzędowych jest arabski, mająca na celu zacieśnianie więzów kulturowych oraz gospodarczych. Łączna
powierzchnia – ok. 13 mln km2 (dla porównania: Unia Europejska – 4,4 mln
km2). Łączna populacja – ok. 400 mln
(dla porównania: Unia Europejska –
ok. 512 mln). Łączny PKB – ok. 10 bln
dol. (dla porównania: Unia Europejskia
– ok. 20 bln dol).

Państwa założycielskie
(22 marca 1945)
Arabia Saudyjska, Egipt (nawiązanie
stosunków z Izraelem w 1977 r.), Irak,
Jemen, Jordania (nawiązanie stosunków z Izraelem w 1994), Liban, Syria.

Późniejsi członkowie
(według daty przystąpienia)
Libia – 28 marca 1953
Sudan – 19 stycznia 1956
Maroko – 1 października 1958
Tunezja – 1 października 1958
Kuwejt – 20 lipca 1961
Algieria – 16 sierpnia 1962
Z. Emiraty Arabskie – 6 czerwca 1971
Bahrajn – 11 września 1971
Katar – 11 września 1971
Oman – 29 września 1971
Mauretania – 26 listopada 1973
Somalia – 14 lutego 1974
Palestyna – 9 września 1976
Dżibuti – 4 września 1977
Komory – 20 listopada 1993
Oficjalne zdj. Białego Domu: Joyce N. Boghosian

15
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Dokończenie ze str. 25
jest świątynią Ducha Świętego, który
jest w was, a którego macie od Boga,
i nie należycie do samych siebie? Drogo
bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga”
(1 Kor. 6:19‑20).
Słowa „kupiony”, „wykupiony”
i „odkupiony” używane są zamiennie.
Wypowiadając je, przypominamy sobie
często, że nie należymy do siebie, lecz
do Tego, który ma prawo rozkazywać
i wymagać bezwzględnego posłuszeństwa. „Lecz jak ten, który was powołał,
jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we
wszelkim waszym postępowaniu; gdyż
jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja
jestem święty. A jeżeli Ojcem nazywacie
tego, który bez względu na osobę sądzi
każdego według uczynków, spędzajcie
czas waszego pielgrzymowania w bojaźni; wiedząc, że nie tym, co zniszczalne,
srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania
przekazanego przez ojców; lecz drogą
krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 Piotra 1:15‑19).
„Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na
ziemi” (Obj. 5:9‑10).
Mamy pouczenie, by służyć sobie
nawzajem: „I kto wśród was chce być
pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć
i oddać swoje życie na okup za wielu”
(Mat. 20:27‑28).
On „dał samego siebie na okup za
wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (1 Tym. 2:6).
„Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. O śmierci, będę
twoją śmiercią! O grobie, będę twoim
zniszczeniem! Żal się ukryje przed moimi oczami” (Oz. 13:14).
To jednak nie wszystko. Mamy
jeszcze to cenne zaproszenie: „Chodźcie
teraz, a rozsądźmy, mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak
śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak
wełna” (Izaj. 1:18). „Jeśli wyznajemy
nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy
i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”
(1 Jana 1:9).
„Jeśli mówimy, że mamy z nim
społeczność, a chodzimy w ciemności,

kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli
chodzimy w światłości, tak jak on jest
w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego
Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:6‑7).
Gdy na szkarłatny albo karmazynowy przedmiot patrzymy pod światło
przez czerwone szkło, to będzie się on
wydawał biały. Podobnie jest z naszymi grzechami: choćby były czerwone
jak szkarłat czy karmazyn, to kiedy
znajdziemy się w miejscu, gdzie Bóg
spojrzy na nie przez krew Chrystusa, będą uznane za biel. Chociaż sami
z siebie nie jesteśmy sprawiedliwi, to
jednak nasza wiara jest nam policzona
ku sprawiedliwości. „Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele,
zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym
ręką na ciele; byliście w tamtym czasie
bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom
obietnicy, niemający nadziei i bez Boga
na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa” (Efezj. 2:11‑13).
„Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako
najwyższy kapłan dóbr przyszłych,
przez większy i doskonalszy przybytek,
nieuczyniony ręką, to jest nienależący
do tego budynku, ani nie przez krew
kozłów i cieląt, ale przez własną krew
wszedł raz do Miejsca Najświętszego,

zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli
bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia
ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy,
oczyści wasze sumienie z martwych
uczynków, by służyć Bogu żywemu?”
(Hebr. 9:11‑14).
„Dlatego z uczynków prawa nie
będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo
jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez
prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość
Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla
wszystkich i na wszystkich wierzących.
Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały
Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które
jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg
ustanowił przebłaganiem przez wiarę
w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej
cierpliwości, przedtem popełnionych
grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym
tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc
jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie,
przez prawo wiary” (Rzym. 3:20‑27).
Zion’s Watch Tower, lipiec 1879, R-13

Dział lekcji biblijnej
– Pismo Święte

B

iblia zasługuje na naszą cześć oraz
szacunek ze względu na swego autora – Boga. Z tego powodu uznajemy
biblijne nauki za autorytet oraz prawo.
Jak ważne jest zatem to, by utrzymywać
słowo Boże tak czyste i wolne od ludzkich nauk, jak to tylko możliwe. Nie
wszystkie jednak źródła, z których ono
pochodzi, były prawdziwe. Czy mamy
pewność, że Biblia, jaką dysponujemy
teraz, jest cała natchniona i święta?
Rzućmy okiem na Nowy Testament.
Prawdopodobnie wszyscy są świadomi, że Nowy Testament był pierwotnie napisany przez różnych apostołów,
w różnych miejscach i w różnym czasie.
Po ich śmierci listy przez nich napisane
stały się niezwykle cenne dla Kościoła,
ponieważ byli oni autorytetami w róż-

nych sprawach i dlatego mamy powód
wierzyć, że celem ducha było sprawienie, aby pisma te nie tylko błogosławiły
i instruowały tylko te części Kościoła,
do których były bezpośrednio skierowane, ale także by zawierały cenne elementy Prawdy przeznaczone dla całego
Kościoła wszystkich wieków. Wkrótce
każdy zbór posiadał kopie wszystkich
tych świętych pism. Wszystkie kopie
były sporządzane przy użyciu pióra
przez około czternaście stuleci (do czasu, gdy został wynaleziony druk), a proces kopiowania i powielania przyczynił
się do powstania wielu małych błędów
i przeoczeń, jak na przykład dodanie
lub pominięcie rodzajników określonych, nieokreślonych lub słowa „ale”.
Innym źródłem problemów jest dopi-

sywanie lub dodawanie różnych słów
czy zdań. Cztery takie dopiski wyglądają na wstawione zupełnie celowo, a zostały dołożone prawdopodobnie około
dziewiątego wieku z zamysłem dania
podstaw lub wsparcia niektórych z papieskich dogmatów. Znaczna większość
zdaje się być jednak dziełem przypadku. Na przykład jeden z kopistów mógł
jako wtrącenie dodać podczas przepisywania tekstu swoje myśli lub spostrzeżenia odnośnie treści, nie mając na celu
dodania ich do świętego tekstu, ale raczej by odświeżyć swój umysł podczas
ponownego czytania, tak jak my mamy
w zwyczaju zaznaczać coś na marginesie w swoich Bibliach. Ale następny kopista, korzystając z tego manuskryptu,
mógł użyć tego komentarza jako wskazówki i dołączyć tę notatkę do głównej
zawartości tekstowej. W ten sposób
fragment, który nie był natchniony, został przekazany przyszłym pokoleniom
jako natchniony i to spowodowało wiele problemów.
Widząc zatem podatność na błędy, słuszne jest, żeby być ostrożnym
w tym, co przyjmujemy za podstawę
naszej wiary i nadziei. Ważne, by było
to słowo Boże, a nie błąd człowieka, ponieważ „wszystko Pismo od Boga jest
natchnione” i jest pożyteczne „ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości”.
Nasza Biblia Autoryzowana, zwana
Biblią Króla Jakuba, została opublikowana w 1511 roku. Nie była ona tłumaczona bezpośrednio z greckiego oryginału, ale jest korektą kilku wersji, które
były wtedy w użytku, co wynika z poniższych instrukcji danych przez króla
Jakuba czterdziestu siedmiu wykształconym osobom, które wyznaczył do
poprawienia ówczesnych przekładów
(1604): Biblia Biskupia (1568) ma być
naśladowana i zmieniona tylko na tyle,
na ile pozwala oryginał. A następujące
tłumaczenia mogą być użyte tylko wtedy, gdy lepiej oddają tekst niż Biblia
Biskupia: przekład Tyndale’a (1526)
[pierwsze tłumaczenie w języku angielskim – przyp. tłum.], przekład
Coverdale’a (1535), Matthew’a (1537),
Whitchurch’a i Biblia Genewska
(1560). Wszystkie te przekłady są tłumaczeniami z łacińskiej Wulgaty, a nie
z oryginału greckiego (są jedynie z nim
porównane). Wynika z tego, że nasza Biblia Króla Jakuba jest tylko korektą Wulgaty. Jak powiedział jeden
uzdolniony pisarz: „To tłumaczenie
jest najlepszym, jakie mogło powstać
w tamtym czasie, ale gdyby nie było
opublikowane przez władzę królewską,
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nie byłoby teraz poważane przez angielskich i amerykańskich protestantów ani uważane za pochodzące bezpośrednio od Boga”. W czasie tworzenia
Biblii Króla Jakuba tłumacze mieli już
możliwość korzystania z ośmiu greckich manuskryptów, ale żaden z nich
nie był starszy niż z dziesiątego wieku.
Kto jest w stanie stwierdzić, ile błędów
i pomyłek wkradło się do tekstu przez
ten tysiąc lat? Uważa się, że błędy mogą
być liczone w tysiącach. Zwykle są one
małe i nieznaczne, ale niektóre mają
dużą rolę i znaczenie.
Mało kto zapewne zdaje sobie
sprawę, w jak znacznie lepszej sytuacji znajdują się współcześni tłumacze.
Obecnie znanych jest około 600‑700
greckich manuskryptów, z których
część jest bardzo stara. Dwa z nich: manuskrypt synaicki i watykański nr 1209
sięgają 350 r. n.e. Cóż za przewagę posiadamy nad każdym innym minionym
wiekiem, że możemy posiąść czyste
słowo Boże. Prawdziwie wypełnia się
przepowiednia: „Czasu ostatecznego
(...) pomnoży się wiedza” [Dan. 12:4].
Wzrosła nie tylko wiedza naukowa
i techniczna, ale także poznanie tego,
co jest Bożym słowem. Manuskrypt
synaicki, który jest najcenniejszym ze
wszystkich rękopisów, został odnaleziony dopiero niedawno i opublikowany w 1870 roku.
Jeśli nie kierują nami uprzedzenia
i z góry przyjęte poglądy, powinniśmy
wykorzystywać wszystkie nadarzające
się okazje do wzrastania w poznaniu
prawdy, pamiętając, że nie błąd, ale
prawda uświęca. Doprawdy:
„Żyjemy, mieszkamy,
w wielkim i strasznym czasie.
W wieku mówiącym o wiekach
żyć jest wspaniale”

Hebrajczyków od 9:14 do końca oraz
Objawienia). Tekst zwany Nowym Testamentem Tischendorfa jest dla mnie
bardzo cenny [Konstantin von Tischen
dorf odkrył część kart Kodeksu Synaickiego w 1859 roku w Klasztorze św.
Katarzyny przy Górze Synaj – przyp.
tłum.].
Po drugie: Diaglott („Emphatic Diaglott”), praca, której dużo czasu i uwagi
poświęcił jej autor, Benjamin Wilson.
Bardzo ją cenimy. Zawiera ona tekst
grecki dr. Griesbacha oraz międzywierszowe dosłowne tłumaczenie – tekst
słowo po słowie został przetłumaczony
na angielski i umieszczony bezpośrednio pod greckim oryginałem. Zawiera
on także nową wersję do czytania, stworzoną dzięki wysiłkom wielu uczonych
krytyków. W formie przypisów daje
nowe zrozumienie manuskryptu watykańskiego nr 1209, aż do jego końca, po
czym użyty jest manuskrypt watykański
nr 1160 (z VII wieku).
Po trzecie: Tłumaczenie Nowego
Testamentu Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, które jest korektą
starszych tłumaczeń przy użyciu starożytnych manuskryptów. Jest ono
bardzo użyteczne i daje dobrą i jasną
interpretację, która zwykle pozostaje
w zgodzie z wyżej wymienionymi, chociaż nie jest tak krytyczna. Nie wniesie
wiele dla osób posiadających już Diaglott („Emphatic Diaglott”).
Nawiązaliśmy kontakt listowny
z wydawcami wyżej wymienionych
prac i możemy ogłosić, że jesteśmy
w stanie dostarczyć je naszym czytelnikom po cenach hurtowych (przesyłka
wliczona):
Emphatic Diaglott (...)
Tischendorf N.T. (...)
A Bible Union N.T. (...)
Jeżeli życzysz sobie którąkolwiek
z tych publikacji, z przyjemnością dostarczymy Ci ją w podanych cenach.

[pieśń amerykańska – przyp. tłum.].

Jakie pomoce
są dostępne
by uzyskać lepsze zrozumienie
tego, co jest prawdziwym i natchnionym tekstem – pytacie.
Odpowiadam: Są trzy, które mogę
polecić, z których sam korzystam i które są mi bardzo pomocne. Po pierwsze:
Nowy Testament (wersja autoryzowana) z przypisami odnoszącymi się do
trzech najstarszych manuskryptów:
synaickiego, watykańskiego nr 1209
i aleksandryjskiego – ostatni datuje
się na 450 r. n.e. (w Kodeksie Watykańskim brakuje Listu do Tymoteusza,
Tytusa, Filemona, fragmentu Listu do

„Zion’s Watch Tower”, styczeń 1880, R-71b

Niektóre pomoce
w języku polskim
• Biblia Gdańska w systemie Stronga
(Stary i Nowy T. wraz z konkordancją),
Wydawnictwo „Na Straży”, Kraków;
• Hebrajsko-polski Stary Testament –
Pięcioksiąg, Wyd. Vocatio; Warszawa
• Grecko-polski Nowy Testament,
Wyd. Vocatio, Warszawa;
• Nowy Testament grecki i polski
(z aparatem krytycznym), Wyd. Pallottinum, Nestle-Aland, Poznań.
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Wielkie zbawienie
„Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie?” – Hebr. 2:3.

T

o pytanie skierowane jest do chrześcijan, a nie do nienawróconych,
jak się często uważa. Dowodzi tego
kontekst. Paweł, lub jakikolwiek inny
autor tego listu, postawił to pytanie
Kościołowi. Wydaje się, że szczególnie
odnosiło się ono do nowo nawróconych
Żydów, którzy byli zaznajomieni z pismami Starego Testamentu. W tym liście mamy podane najbardziej żarliwe
napomnienia do okazywania wierności
Panu Bogu oraz słowa zachęty, poparte bardzo przekonującymi dowodami
i motywami. Zarówno werset tytułowy, jak i jego kontekst mają charakter
napominająco-zachęcający. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to stwierdzimy, że
te napomnienia i zachęty możemy skierować do samych siebie. Jeśli chcielibyśmy otrzymać korzyść z napomnienia,
ważne jest, aby pamiętać, że ono odnosi
się do nas. „Jakże ujdziemy, jeśli zaniedbamy...?” Po przedstawieniu pewnych
faktów w rozdziale pierwszym, drugi
rozdział Listu do Hebrajczyków autor
rozpoczyna słowami: „Dlatego musimy
tym baczniejszą zwracać uwagę na to,
co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi” (NB). Słowa napomnienia
z pewnością odnoszą się do chrześcijan, a więc istnieje niebezpieczeństwo
utraty tego, co otrzymaliśmy, jeśli nie
będziemy tego pilnie strzec.
Werset wyraża myśl, że lekceważenie prawd biblijnych może spowodować nasze stopniowe oddalenie się
od nich. Odchodzenie od prawdy jest
procesem postępującym stopniowo
z powodu lekceważenia prawdy i zaniedbywania obowiązkowego okazywania jej posłuszeństwa. Te powody
odchodzenia od prawdy są tak ściśle
ze sobą powiązane, że wydaje się, iż
jeden z nich jest powodem drugiego.
Jeśliby taka sytuacja przedłużała się,
to jedyną gwarancją zabezpieczenia
się przed odejściem i ewentualnym
odpadnięciem od prawdy jest postępowanie do przodu. Wydaje się, że stanie
w bezruchu jest rzeczą niemożliwą.
W rozdziale szóstym apostoł zdaje się
przedstawiać dwie krańcowości, którymi są: odpadnięcie od prawdy i dążenie ku doskonałości. Pan Bóg ułożył
nasze życie jak strumień wodny, a my,
chcąc posuwać się do przodu, musimy wiosłować pod prąd. Nagrodę,

którą jest wielkie zbawienie, Pan Bóg
umieścił w miejscu, z którego wypływa
strumień. Jeśli chcielibyśmy otrzymać
nagrodę, musimy „biec”, „starać się”,
„walczyć”, „zwyciężać”. Jeśli założymy
ręce, polecimy w dół. Łatwo jest kroczyć z tłumem, ale trudno jest przeciwstawić się wodom powodzi; możemy być pewni, że ten nędzny świat
nie pomaga nam zbliżać się do Pana
Boga. Warto jest zabiegać o coś, co jest
warte posiadania. Tak w rzeczach doczesnych, jak i w rzeczach duchowych
Pan Bóg umieścił wartości niewidzialne lub takie, których zdobycie wymaga
pokonywania trudności. Nasza ocena wartości każdej rzeczy wyraża się
w gorliwości, z jaką staramy się, aby
tę rzecz zdobyć. Powinniśmy stale dążyć do coraz lepszej znajomości Bożej
prawdy, aby być jej bardziej posłuszni. Jeśli szukamy prawdy tylko jako
nauki zaspokajającej naszą ciekawość
lub w celu zademonstrowania naszych
zdolności do wykazywania błędów innym ludziom, nasz intelekt możemy
wypełnić naukami tak obficie, że nie
będzie tam już żadnego miejsca dla
uczuć. Religia pozbawiona uczuć miłości do Boga i do człowieka jest jak ciało
bez ducha, jest martwa.
Miłosierdzie lub miłość jest ukoronowaniem wszystkich cnót chrześcijańskich oraz zaletą konieczną dla uzyskania wielkiego zbawienia. „Dlatego też,
dokładając wszelkich starań, dodajcie
do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość,

K

do powściągliwości cierpliwość, do
cierpliwości pobożność, do pobożności
braterską życzliwość, a do życzliwości
braterskiej miłość” (2 Piotra 1:5‑7).
Miłość występuje jako ostatnia, ale jest
największą ze wszystkich cnót chrześcijańskich. Wszystkie dodatkowe zalety
zapewniają szeroko otwarte wejście do
Królestwa Bożego (w. 11). Bez ostatniej
cnoty chrześcijańskiej wszystko jest na
próżno. „Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo
cymbał brzmiący. I choćbym miał dar
prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor. 13:1‑2). Jest pewien rodzaj poznania, którego nie można uzyskać z przeczytanych książek, ale
który przychodzi przez doświadczenie,
jako owoc posiadanego ducha Bożego.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg
jest miłością.”
Miłość jest przeżyciem zawierającym w sobie żarliwe pragnienie najwyższego dobra dla przedmiotu obdarzanego miłością. Dopóki nie żywimy
współczucia i miłości pobudzającej nas
do uczynienia dla ludzi wszystkiego, co
tylko się da uczynić dla ich zbawienia,
dopóty nie znamy Pana Boga. Abyśmy
w taki sposób mogli Pana Boga znać,
musimy trwać w jedności i w społeczności z Nim i od tej pory mamy już życie
wieczne.
Zion’s Watch Tower, luty 1880, R-78

Przywrócenie Żydów

orespondent pisze: „Jeśli chcielibyście znać bieżące wydarzenia,
obserwujcie Żyda”. My obserwujemy
Żydów z wielkim zainteresowaniem, ale
czynimy to z zupełnie innych powodów.
Wielu ludzi interesuje się odbudową
Jerozolimy oraz powrotem cielesnego
Izraela do Palestyny jako miejsca przeznaczonego na zaprowadzenie obiecanego Królestwa Bożego. Wielu też poważnie zastanawia się nad pytaniem:
Czy narody świata posługujące się językiem angielskim nie są częścią zagubionych dziesięciu pokoleń izraelskich?

Dostrzegają podobieństwo pomiędzy
Anglią, Ameryką itd. a niektórymi proroctwami dotyczącymi Efraima i Manassesa. Uważając, że tak właśnie jest,
popierają to niektórymi świadectwami,
wyglądającymi na możliwe do przyjęcia i my nie mamy zastrzeżeń odnośnie
takiego ich dowodzenia. Wierzymy, że
w niedalekiej przyszłości cielesny Izrael
będzie uznany za najważniejszy naród
na ziemi. „Bo oto stworzę Jerozolimę
radością i jej lud weselem” [Izaj. 65:18].
„W tych dniach dziesięciu ludzi ze
wszystkich języków narodów uchwyci

się poły jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo usłyszeliśmy, że Bóg
jest z wami” (Zach. 8:23).
Nie mamy również zastrzeżeń odnośnie przewidywań, że niektóre proroctwa zdecydowanie wypełnią się w sposób literalny, ale jesteśmy przeciwni
lekceważeniu naszego prawa pierworodztwa w Chrystusie i twierdzeniu,
że obietnica Abrahamowa: „W tobie
i w nasieniu twoim błogosławione będą
wszystkie narody ziemi” wypełni się
tylko przez Izraelitów cielesnych. Nasienie cielesnego Izraela nigdy nie będzie mogło wypełnić żadnej obietnicy,
jedynie z wyjątkiem niektórych części
tej lub innych obietnic, odnoszących się
do niego z powodów naturalnych. Największa i chwalebna część obietnicy należy do nasienia, którym jest Chrystus.
„A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie
z obietnicą – dziedzicami” (Gal. 3:29).
Zgodnie z nauką zawartą w obietnicy
rozumiemy, że kiedy duchowe dzieci
Abrahama zostaną ze świata wybrane
i uwielbione, cielesny Izrael stanie się
głównym narzędziem sprowadzającym
błogosławieństwa dla całej ludzkości.
Obserwując Żydów, widzimy, jak Pan
Bóg przygotowuje swoje narzędzia do
użytku. Przed zakończeniem się procesu odbudowy cielesnego Izraela oczekujemy nadejścia naszej „przemiany”
i przyobleczenia nas ciałem przeznaczonym dla członków „chwalebnego ciała
Chrystusa”, a to znaczy, że oczekujemy
ustanowienia Królestwa Bożego. Kiedy to królestwo zostanie zaprowadzone, jego zewnętrznym przedstawicielstwem będzie Jeruzalem odbudowane
na jego dawnych wzgórzach, lecz Nową
Jerozolimą będzie „Oblubienica”. To
nowe miasto rzeczywiście „rozciągnie
swe panowanie nad królami ziemi”.
Podczas, gdy królestwo cielesnego Izraela będzie widzialne, „królestwo wieczne będzie niewidzialne”. „Królestwo
Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie
powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest.
Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz
was [Łuk. 17:20] – i „jeśli się ktoś nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” [Jan 3:3].
Po ustanowieniu Królestwa Bożego „Prawo wyjdzie z Syjonu [góra lub
duchowe królestwo], a słowo Pańskie
– z Jeruzalem”. Zaiste, nasze odkupienie uprzedzi odkupienie ich, zgodnie ze
słowami Pana Jezusa, które wypowiedział, rzucając przekleństwo na drzewo
figowe (na ich naród): „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo:
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Gdy jego gałąź już staje się miękka
i wypuszcza liście, poznajecie, że lato
jest blisko” [Mat. 24:32‑33]. „Spójrzcie
w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża
się wasze odkupienie” [Łuk. 21:28].
Dlatego też, utwierdzając się
w wierze, że „nasze wysokie powołanie”
już wkrótce się urzeczywistni, „obserwujemy Żyda”. Poniżej cytujemy niektóre fragmenty wypowiedzi na temat
Żydów, zamieszczone w dziennikach
prasowych różnych krajów świata.
Żydowska gazeta „Jewish Chronicle” podaje: „Może wydawać się zjawiskiem niedorzecznym, że miliony rozproszonych po świecie Żydów, mieszkańców wszystkich klimatów, mówiących wszystkimi językami i podległych
wszystkim rodzajom rządów, jeśli są
poddawani surowym doświadczeniom,
z największą żarliwością ducha zwracają się ku Wschodowi, wyrażając dla
Ziemi Świętej swoje gorące uczucia
szczerej miłości, których długie wieki
tułaczki nie zdołały z nich wykorzenić. Pod tym i wieloma innymi względami umysły Żydów są ukształtowane
w szczególny sposób. Wszystkie inne
narody skazane na wygnanie zapominały o kraju swego pochodzenia. Kolonizując nowe terytoria, zakładali różne
państwowości, a swoje pochodzenie
rodowe podtrzymywali tylko przez znikomy dorobek językowo-obyczajowy.
W narodzie żydowskim nie ma takich
sytuacji. Jako obywatele wszystkich
krajów, Żydzi nadal pozostają Żydami
i zarówno przez każdego z nich, jak
i przez nich wszystkich płynie akord
wzajemnej sympatii, który rozbrzmiewa jak pod dotknięciem fachowej ręki
muzyka”.
Ta sama gazeta dalej podaje: „Jak
niemożliwa jest próba zmiany biegu
wód Oceanu Atlantyckiego, tak niemożliwe jest zatrzymanie tej porywającej fali”. Ogólną liczbę Żydów [w Palestynie] oblicza się na 36 tys. Dwa lata
temu w samej Jerozolimie przybyło
13 tys. osób i obecnie mieszka w tym
mieście 18 tys. Żydów. Sumę ofiar pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla
nich i płynących od Żydów zamieszkałych w innych krajach świata szacuje się
na około 60 tys. funtów (300 tys. dolarów) rocznie.”
Gazeta „Scotch Record” podaje:
„Żydzi zawsze pałali niedającą się określić miłością do ziemi, należącej do ich
przodków. W obecnym czasie ta ich
niemożliwa do określenia namiętność
sprowadziła do Jerozolimy tak wielki
strumień emigracji, że niektórzy Ży-

dzi zaproponowali, by go zatrzymać
przez udzielanie pomocy biedniejszym
emigrantom, aby powrócili do krajów,
z których przybyli”.
Na łamach znanej gazety „London
Journal” pojawiła się obecnie następująca wzmianka: „Bynajmniej nie
byłoby złym załatwieniem spraw, aby
Palestynę i część Syrii objęli ludzie,
którzy przez okres około osiemnastu
stuleci zachowali swoją niezniszczalną
narodowość, przy równoczesnym nauczeniu się kosmopolityzmu i będąc
zarówno narodem europejskim, jak
i azjatyckim; azjatyckim – pod względem swoich początków, a europejskim
– pod względem swego wykształcenia.
Może nie jest to nieroztropnym posunięciem ze strony mocarstw europejskich, które zabiegają o dopuszczenie
tych wpływowych ludzi do zajęcia tak
ważnego stanowiska teraz, kiedy nieunikniony rozkład sił tureckich wzywa do koniecznej zmiany rządu. Należałoby unikać wszelkich utrudnień
i zazdrości związanych z jakimkolwiek
projektem wspólnego opanowania kraju, gdyż Żyd, nie mając przynależności
do żadnej narodowości, równocześnie
należy do wszystkich narodów. Żaden
naród nie potrafił lepiej rozwiązać tego
problemu, który przed wieloma latami
musiał być kłopotem dla Syryjczyków”.
W Jer. 15:16 czytamy: „I sprowadzę ich
znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom”.
Na ostatnim ogólnym posiedzeniu
członków „Wolnego Kościoła” dr Moody
Stuart przytoczył bardzo znamienne
stwierdzenie kogoś z żydowskiej organizacji w Anglii: „Jeśli dobrą wolą
Opatrzności jest, żeby tam, wśród piętrzących się popiołów spustoszenia pokrywających Palestynę, zaświtała era
chwały, która połączy Żydów w kolebce
ich pochodzenia i ich religii, to jej wypełnienie się nie mogło nastąpić pod
bardziej szczęśliwym patronatem niż
patronat Anglii (chociaż było nadmienione, że czas na to jeszcze nie przyszedł). Oprócz wzmagającego się wśród
Żydów pragnienia powrotu do ojczystej
ziemi oraz skądinąd przychodzących
oznak starań przyspieszenia tam ich
powrotu, innym ważnym czynnikiem
(jego zdaniem) jest nadzieja, że objęcie
przez Żydów ziemi praojców przyczyni
się do umocnienia pokoju na świecie”.
W Izaj. 55:5 czytamy: „Narody, które
cię nie znały, zbiegną się do ciebie”.
Następny fragment artykułu, przetłumaczony z dziennika „French Newspaper” podaje następujące wiadomości:
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„Sądząc z informacji pochodzących
z możliwie pewnych źródeł, Żydzi stopniowo obejmują ponownie w posiadanie swoją rodową ojczyznę. Osiemdziesiąt lat temu Porta Otomańska udzieliła
pozwolenia na zamieszkanie w Mieście
Świętym tylko trzystu Izraelitom. Czterdzieści lat temu liczba Izraelitów wzrosła, wiec wydzielono im pewną część
miasta, którą nazwali według własnego
uznania. Ostatnie prawne ograniczenie
usunięto dziesięć lat temu i od tego czasu, wykupując w Jerozolimie wszystkie
możliwe do nabycia ziemie, Żydzi wybudowali całe ulice domów mieszkalnych
po zewnętrznej stronie murów. Przybyło wiele synagog i szpitali żydowskich.
Żydzi niemieccy zgrupowani są w nie
mniej niż szesnastu organizacjach charytatywnych, a w całym mieście można
doliczyć się nawet dwudziestu ośmiu
ugrupowań żydowskich. Redagowane
są dwa dzienniki. Szpital Rothschilda
wraz z innymi szpitalami żydowskimi
może obsłużyć sześć tysięcy pacjentów
rocznie. Żyd z Wenecji wynałożył sumę
60 tys. franków, dzięki czemu w Palestynie powstała szkoła rolnicza. Baron
Rothschild, udzielając Turcji ostatniej
pożyczki w wysokości 200 tys., zaakceptował całą Palestynę jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki. Dzięki żydowskiej emigracji ilość mieszkańców
Palestyny w ostatnich dziesięciu latach
podwoiła się”.
Jer. 32:41‑44: „I będę się radował
z nich, aby wyświadczyć im dobro, i osadzę ich z pewnością w tej ziemi z całego swego serca i całą swoją duszą. Tak
bowiem mówi PAN: Jak sprowadziłem
na ten lud całe to nieszczęście, tak sprowadzę na niego całe dobro, które mu
obiecałem. Wtedy będzie się kupować
pola w tej ziemi, o której mówicie: Jest
tak spustoszona, że nie ma w niej ani
człowieka, ani zwierzęcia, jest wydana w ręce Chaldejczyków. Będą kupować pola za pieniądze i spisywać akty,
zapieczętowywać je i ujawniać wobec
świadków w ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy, w miastach Judy,
w miastach górskich, w miastach dolin
i w miastach na południu. Odwrócę bowiem ich niewolę, mówi PAN”.
Pan Bóg nie tylko rozpoczął sprowadzanie Żydów, ale również uczynił
przygotowania do przyjęcia ich i zapewnienia im wygodnych warunków
życia po przyjeździe. Według ostatnich
informacji rodzina Rothschildów wysłała do Jerozolimy 60 tys. dolarów,
które zostały przeznaczone na wybudowanie dużego obiektu, w którym mo-
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gliby się czasowo zatrzymywać nowo
przybywający Żydzi, zanim otrzymają
swoje miejsce stałego zamieszkania.
Jest to nowy dodatek do budynków już
istniejących i użytkowanych w tym samym celu.
Najświeższe informacje prasowe
wymieniają nazwisko wybitnej osobistości z Konstantynopola, pana Oliphanta, który zaproponował rządowi
tureckiemu, aby 1 mln 500 tys. akrów
urodzajnej ziemi leżącej na wschodnim
brzegu Jordanu oddać w ręce przedsiębiorstwa kolonizacyjnego, w interesie
którego będzie leżało zachęcanie do

osiedlania się na tych terenach Żydów
z całego świata. W ten sposób otwierając Żydom drogę ich powrotu do Palestyny, Pan Bóg zmusza ich do opuszczania innych krajów. W ostatnich
dziesięciu dniach, z upoważnienia cara,
Kościół Rosyjski wydał nakaz usuwania Żydów ze wszystkich okręgów tego
wielkiego Imperium Carskiego, z wyjątkiem okręgów należących do Polski.
W lepszym zrozumieniu tej sytuacji
może pomóc nam znajomość faktu, że
tamte tereny zamieszkuje prawie trzecia część całego narodu żydowskiego.
Zion’s Watch Tower, marzec 1880, R-83

Śmierć pochłonięta
„Wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć
w zwycięstwie” – 1 Kor. 15:54 NB.

P

oruszając się wraz ze strumieniem czasu, apostoł doprowadza
nas do zmartwychwstania Kościoła,
kiedy wszyscy, którzy śpią w Panu,
budzą się jako nieśmiertelni, a żyjący
członkowie Jego Ciała, przemienieni
na Jego podobieństwo, są razem porwani w powietrze na spotkanie Pana.
W tym miejscu apostoł cytuje słowa
proroka Izajasza (Izaj. 25:8), wskazując, że to proroctwo wypełni się
dopiero w przyszłości, gdyż do czasu
zmartwychwstania świętych jeszcze
się nie wypełniło, ale „wtedy” zacznie
się wypełniać. Starcie Szatana („pod
stopami waszymi” – Rzym. 16:20)
oraz zniszczenie śmierci zostało powstrzymane do czasu, aż skompletuje
się Ciało Chrystusowe (Kościół). Wraz
z pierwszym zmartwychwstaniem ta
gromadka „królewskiego kapłaństwa”
jest skompletowana, mając przed sobą
dzieło do wykonania. Obejmuje ono
związanie Szatana, zniszczenie śmierci, czyli „połknięcie śmierci w zwycięstwie” [Izaj. 25:8 BG] i powrót całego
rodzaju ludzkiego do harmonii z Bogiem oraz do warunków życia, jakimi
ludzie cieszyli się przed pojawieniem
się grzechu – do stanu pojednania się
z Bogiem.
To dzieło przywracania do pierwotnego stanu zabierze całe tysiąc lat (Obj.
20:4), stąd ten czas jest nazwany „czasem (latami) restytucji”. Jak śmierć,
będąca tym ogromnym potworem, pożerała ludzką rodzinę stopniowo przez
sześć tysięcy lat, w taki sam sposób
śmierć będzie niszczona stopniowo
(pochłaniana) podczas tysiącletnich

rządów, przed których zakończeniem
Pan całkowicie zniszczy i śmierć, i tego,
który ma moc nad śmiercią, to jest –
diabła.
Odwołując się do proroctwa, z którego pochodzi cytat, można by przyjąć,
że apostoł wyraża w ten sposób swoją
myśl. Po opisaniu nadchodzącego czasu ucisku językiem pełnym okropności
i symbolów oraz chwalebnego wywyższenia Królestwa, kiedy „Pan będzie
królował na górze Syjon”, apostoł mówi
dalej: „I zniszczy na tej górze zasłonę
rozpostartą nad wszystkimi ludźmi
i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. On połknie śmierć
w zwycięstwie” [Izaj. 25:7‑8].
Wygląda na to, że nasze dzieło będzie dwojakiego rodzaju – będzie nim
niszczenie i odbudowywanie, niszczenie i usuwanie grzechu wraz z jego
skutkami i w ten sposób przywracanie
człowiekowi szczęścia, czystości oraz
wszystkiego, co zostało utracone przez
grzech. Chociaż w rzeczywistości nasze
dzieło będziemy wykonywali w przyszłym wieku, nie zapominajmy, że jeśli
w pełni rozumiemy cel „naszego wysokiego powołania”, to już w obecnym
wieku powinniśmy być zainteresowani
czynieniem wszystkiego, co tylko jest
w naszej mocy, aby przeciwdziałać
grzechowi i na nowo przyprowadzać
rodzaj ludzki do harmonii z naszym Ojcem. W ten sposób stajemy się Bożymi
ambasadorami, „tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa
prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” –
2 Kor. 5:20.
Zion’s Watch Tower, kwiecień 1880, R-86b
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...i zwiastun obecności Chrystusa

„Ecce homo” – oto człowiek

P

owyższy okrzyk Piłata dotyczący
Jezusa (Jan 19:5) zdaje się wyrażać zachwyt i podziw dla doskonałego
człowieka. Piłat widział, że „przez zawiść” Żydzi wydawali Jezusa na śmierć.
Chociaż Piłat był Rzymianinem, człowiekiem obcym i nieposiadającym
znajomości przymierzy i obietnic Bożych – jednak miał na tyle wrodzonego
poczucia sprawiedliwości, by go to powstrzymywało od odebrania życia temu
szlachetnemu przedstawicielowi rodzaju ludzkiego. Piastując urząd namiestnika, Piłat musiał dbać o utrzymanie
pokoju w kraju oraz o pomyślność jego
mieszkańców.
Uważając, że ubiczowanie Jezusa
uspokoi rozszalały tłum, Piłat zgodził
się na nie i oświadczył, że nie znalazłszy
w skazanym żadnej winy, pozwoliłby
Mu odejść. Jednak, kiedy lud wołał jeszcze głośniej: „Ukrzyżuj Go”, Piłat postawił Jezusa przed tłumem, spodziewając
się, że w ten sposób zmiękczy ludzkie,
kamienne serca i pobudzi je do oddania
czci temu, który stał przed nimi. Głośnym okrzykiem: „Oto człowiek” Piłat
zdawał się pytać: Czy rzeczywiście chcecie uśmiercić takiego człowieka?
Kiedy popatrzymy wstecz, każdy
czyn Jezusa, od pierwszego aż do ostatniego, wskazuje na Niego jako na człowieka „przewyższającego wszystkich innych ludzi”. Kiedy pierwszy raz przyprowadzono Go do namiestnika z zarzutem
przywłaszczenia sobie miana króla, Piłat
zdawał się być tak bardzo urzeczony
Jego osobistym wyglądem i Jego majestatyczną postawą, że odczuwając nawet
krótkotrwałe pragnienie pójścia za Nim,
zapytał Pana: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”. Uważamy, że nawet nasza
najlepsza wyobraźnia nie potrafi należycie oddać rzeczywistości, kiedy próbujemy nakreślić sobie obraz tego, którego
nikt z nas nigdy nie widział – doskonałego człowieka. I właśnie tam stoi On –
wcielenie fizycznej, umysłowej i moralnej doskonałości – „OTO CZŁOWIEK”.
Ale nie tylko stojąc przed Piłatem,
okazuje się On tym, który przewyższa
wszystkich ludzi. Nawet będąc jeszcze
dzieckiem, zadziwiał już wtedy znawców
Zakonu. Gdy jako dojrzały mężczyzna
z wrodzoną zdolnością przewodzenia
wypowiedział tylko kilka słów: „Chodźcie za mną”, Jego uczniowie porzucili
swoje sieci, okazując Mu posłuszeństwo.
Pospolity lud oraz Izraelici, w których

nie było zdrady, chętnie Go słuchali jako
swego nauczyciela, „albowiem uczył
ich jako moc mający”. Oni zastanawiali się też, „skąd pochodzi mądrość tego
człowieka”. Bystrość Jego umysłu objawiła się szczególnie wtedy, gdy nauczeni w Piśmie i faryzeusze, próbując Go
usidlić słowem, zostali pokonani swoją
własną argumentacją i usłyszeli pytanie:
„Czemu mnie kusicie?”. (Jeśli niedoskonały człowiek próbuje lub spodziewa się
podstępnie usidlić doskonałego człowieka, okazuje się być absolutnym szaleńcem). „Pokażcie mi monetę podatkową
– denara. Czyja to podobizna i czyj napis jest na niej?” Kiedy odpowiedzieli, że
„cesarza”, wtedy On rzekł: „Oddawajcie
więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co
Bożego, Bogu”. Niewątpliwie tamci podziwiali taką odpowiedź, a tysiące ludzi
czytających te słowa zachwycają się nimi
aż do dzisiaj, pytając: „Skąd pochodzi
mądrość tego człowieka?”.
Jego wpływ i moc poruszały nie
tylko rzesze ludzi ubogich i prostych
żołnierzy, ale również ludzi zacnych
i wykształconych. Kiedy kapłani i faryzeusze wysłali oddział żołnierzy, aby
Go pojmać, powrócili oni bez Niego.
Na zadane im pytanie:„Dlaczego Go nie
przyprowadziliście?” – odrzekli: „Nikt
nigdy nie mówił tak jak ten człowiek”
[Jan 7:46]. Dlaczego Jezus odróżniał
się od innych? Odpowiadamy, że wszyscy inni ludzie mają swoje umysłowe,
moralne i fizyczne władze skażone grzechem; jedni więcej, inni mniej, w zależności od mocy grzechu, sprawującego
nad człowiekiem kontrolę.
Adam, głowa naszego ludzkiego
rodzaju, był stworzony jako człowiek
doskonały – pod względem umysłowym, moralnym i fizycznym. Nie mając
możliwości wypróbowania i użycia tych
wszystkich doskonałych zalet, a jednak posiadając je, we właściwym czasie i w zaistniałej potrzebie mógłby on
zrobić z nich użytek. Adam był człowiekiem, którego frenolodzy mogliby uznać
za doskonale zrównoważonego. Ale
jakże prędko pojawił się grzech, który
naruszył tę doskonałość! Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło na niego karę
– „Umierając, umrzesz”. Od tej chwili
cały organizm Adama pod względem
umysłowym, moralnym i fizycznym zaczął słabnąć i umierać. Faktem jest, że
nawet do obecnego czasu fizyczny stan
człowieka jest podłożem dla wszystkich

innych cech ludzkiego organizmu; dlatego człowiek nie może posiadać umysłowej i moralnej doskonałości, jeśli nie
posiada doskonałości fizycznej. Stąd
więc śmierć przyszła na wszystkich
ludzi i dlatego wszystko, co jesteśmy
w stanie uczynić, to tylko przyspieszyć
lub opóźnić jej nadejście. Do obecnego
czasu ludzie zakładają uczelnie medyczne, szpitale itd., wymieniając między
sobą informacje odnośnie najlepszych
sposobów przedłużania zdrowia fizycznego; instytucje edukacyjne i naukowe
zajmują się przedłużaniem i rozwojem
zdrowia umysłowego; instytucje prawne i teologiczne starają się, na ile to jest
możliwe, o utrzymanie pod kontrolą
moralności i przestępczości oraz propagowanie dbałości o zdrowie moralne.
Chociaż we wszystkich tych zabiegach
ludzie odnoszą większe lub mniejsze
sukcesy, to jednak nikt nie powinien się
spodziewać, że rodzaj ludzki odzyska
wszystkie aspekty doskonałości utraconej przez grzech. Doskonałość będzie
możliwa do osiągnięcia tylko „w czasach naprawienia wszystkich rzeczy”,
kiedy Jezus połączony ze swoją Małżonką „naprawi wszystko”.
Ale o czym to wszystko świadczy?
To pokazuje, że Bóg stworzył doskonałego człowieka, który zbłądził na swoich drogach. Daremne ludzkie wysiłki
uzyskania utraconej doskonałości również powinny potwierdzić prawdziwość
Bożych słów: „Wyniszczyłeś siebie samego, ale ja dam ci ratunek”. Bóg postanowił pomóc rodzajowi ludzkiemu
przez ponowne przyprowadzenie go do
pierwotnego stanu – do człowieczeństwa doskonałego pod względem umysłowym, moralnym i fizycznym. Jest to
przywrócenie tego, co zostało utracone
– przywrócenie do pierwotnego stanu
wszystkich rzeczy przez skompletowanego Chrystusa. Jesteśmy świadomi,
że wiele drogich dzieci Bożych różni
się od nas swymi poglądami na tę sprawę, uważając Adama za niedoskonałe
stworzenie. Oni twierdzą, że w słowach:
„I widział Bóg, że to było dobre” zawarta jest myśl o Nowym Stworzeniu, które
Bóg uznał jako uczynione na Jego obraz
i podobieństwo. Jeśliby to było prawdą,
duchowy człowiek byłby wynikiem rozwoju ziemskiego człowieka; co oznaczałoby możliwość osiągnięcia właściwej
i pełnej doskonałości przez ziemskiego
człowieka. Jednak Pismo Święte poucza
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nas, że dwie natury, różniąc się od siebie, są rozdzielone: jedną jest natura
ziemska, czyli cielesna, drugą jest natura duchowa, czyli niebiańska. Pierwsza
z nich jest spłodzona i zrodzona z ciała,
druga jest spłodzona i zrodzona z ducha. Pierwsza jest udziałem człowieka
urodzonego w naturalny sposób; Nowe
Stworzenie staje się uczestnikiem boskiej natury. Czy słusznie moglibyśmy
powiedzieć o Bogu, że spojrzawszy na
ziarnko zboża, uznałby je za bardzo dobre, gdyby w końcu z niego miał rozwinąć się człowiek? Czy rzeczywiście Bóg
określiłby ziemskiego człowieka mianem bardzo dobrego, wiedząc, że rozwinie się w duchową istotę? Te dwie natury całkowicie różnią się od siebie. Boska
natura nie rozwinęła się z ludzkiej natury, lecz była pierwsza. Przedstawionym
warunkiem do uzyskania nowej natury
nie jest rozwój lub udoskonalenie starej
natury, ale jej ukrzyżowanie.
Przeciwnie, uważamy, że podczas
gdy Nowe Stworzenie jest odciśniętym
podobieństwem Boga, to nasze stwierdzenie nie wchodzi w sprzeczność
z faktem, że ziemski człowiek Adam był
rzeczywiście stworzony na obraz Boży;
nie pod względem fizycznym, gdyż Bóg
jest duchem, ale pod względem cech
umysłowych. Po stworzeniu przez Boga
ryb, ptaków i zwierząt żadne z nich nie
doceniało i nie uznawało Boga oraz
Jego wspaniałych dzieł; żadne z tych
stworzeń nie pojmowało Bożej mądrości i mocy. „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy
człowieka na obraz nasz, podobnego do
nas i niech panuje nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios” (któremu będą
udzielone wyższe zalety: mądrości, sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości itd.).
Niech stosunek człowieka do wszystkich
ziemskich stworzeń będzie taki sam jak
stosunek Boga do całego stworzenia;
niech człowiek będzie ich władcą i zarządcą. W ten sposób człowiek, jako pan
i nadzorca ziemi, jest figurą lub obrazem
Pana panów i wierzymy, że dla posiadanej doskonałości wszystkie stworzenia
niższego rzędu uznawały go za swego
pana. Niewątpliwie jego charakter i osobisty wygląd czyniły go indywidualnością godną okazania Mu posłuszeństwa
i głębokiej czci. Nawet obecnie, mimo
upadku człowieka oraz faktu, że wszyscy
ludzie znajdują się w stanie co najmniej
„połowicznego uśmiercenia”, spotykamy ludzi posiadających wystarczająco
dużą siłę woli, przez którą zarządzają
i utrzymują w posłuszeństwie nawet najsilniejsze dzikie zwierzęta. Jakiej więc
mocy nie posiadał doskonały człowiek?
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Teraz powróćmy do naszego tematu, którym jest Jezus. Oto Człowiek!
Rozumiemy, że według nauki Pisma
Świętego Jezus, wyzbywszy się swojej
chwały, przyjął postać sługi i okazał się
z postawy człowiekiem, i to nie człowiekiem skażonym grzechem i upadłym
pod względem fizycznym, moralnym
i umysłowym, lecz okazał się z postawy takim człowiekiem, jakim był
stworzony przez Boga Adam – „bardzo
dobrym”, człowiekiem doskonałym
i sprawiedliwym. Wierzymy, że urodzony z Marii, Jezus był takim samym
bezpośrednim Bożym stworzeniem jak
Adam urodzony w łonie ziemi i że Jezus nie został skażony grzeszną naturą
Marii, która Go urodziła, podobnie jak
Adam nie stracił doskonałości przez
swoje ziemskie pochodzenie – przez
swój związek z ziemią.
Tak więc Bóg zesłał swego Syna
w podobieństwie grzesznego ciała. Jest
powiedziane, że wszyscy ludzie noszą podobieństwo ziemskiego Adama
Wierzymy, że urodzony
z Marii, Jezus był takim
samym bezpośrednim Bożym
stworzeniem jak Adam
urodzony w łonie ziemi
i nie został skażony
grzeszną naturą Marii.

(1 Kor. 15:49). Choć jest faktem oczywistym, że dużo utraciliśmy ze wspaniałości i piękna charakteru, umysłu
i kształtu Adama, to jednak wciąż posiadamy jego podobieństwo. Dlatego
też Jezus, przyjąwszy kształt doskonałego człowieka, z konieczności musiał
posiąść podobieństwo grzesznego ciała.
Możemy być pewni, że nie urodził się
z upadłą naturą, gdyż zawsze żył w harmonii z Ojcem. „Dlatego, że zamysł
ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie
poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie
może” (Rzym. 8:7)
Posiadamy też inne zapewnienie,
że w Nim nie było żadnego grzechu –
On „nie znał grzechu” [2 Kor. 5:21]. Ponieważ to stwierdzenie jest prawdziwe,
można wnioskować, że On nie mógłby
poznać lub doświadczyć żadnej kary za
grzech, z wyjątkiem, gdyby zgrzeszył
dobrowolnie. Ta sama sprawiedliwość,
która mówi: „Dusza, która grzeszy,
umrze”, może również oczyścić z winy
oraz zagwarantować życie dla posłusznych i niewinnych. Życie Jezusa nie
było więc utracone przez odebranie Mu

go, ale ono było Mu zagwarantowane.
Wszystkie moce niebiańskie zobowiązały się bronić Sprawiedliwego. On
sam wypowiedział się: „Ja kładę życie
swoje; nikt mi go nie odbiera. Mógłbym
prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi
teraz więcej niż dwanaście legionów
aniołów” dla mojej obrony.
Choroby i bóle są w takim samym
stopniu karą za grzech jak sama śmierć;
właściwie one rozpoczynają proces
śmierci, stając się jej częścią. Jeśli zatem Jezus, będąc – jak się przekonaliśmy – wolny od grzechu, był również
wolny od śmierci, to poddany temu samemu prawu sprawiedliwości, musiał
być stworzony bez chorób i bez bólu.
Czyż tak nie jest napisane: „Lecz On
nasze choroby nosił, nasze cierpienia
wziął na siebie”? Czyż nie był On mężem
boleści, doświadczonym w cierpieniu?
Tak, rzeczywiście, był nim i pozwólcie
mi powiedzieć, że jeśli podczas pobytu
na ziemi nie wzruszyłby się otaczającym
Go smutkiem i bólem, świadczyłoby
to, że nie był doskonałym człowiekiem,
albowiem istota żyjąca w świecie smutku, będąc zaślepiona tylko swoją osobą
i niepomna na cierpienia swoich bliźnich, straciła pierwszą i najważniejszą
cechę odróżniającą człowieka od niższych stworzeń – zwierząt. Tak, Jezus
wziął nasze cierpienia na siebie, ale
w jaki sposób? Czyżby one były włożone na Niego już od urodzenia? Czy On
wzrastał obarczony różnymi dolegliwościami i przykrymi chorobami, które nie
odstępują grzesznych ludzi, szczególnie
tych stojących na najniższym poziomie
moralnym i fizycznym? Czy był też tak
samo upadły? Nie, On nie był taki; walczymy z podobnymi myślami, patrząc
na Tego, który był „święty, niewinny,
nieskalany, oddzielony od grzeszników”. Nie, nasze cierpienia nie były włożone na Niego, ale „On sam wziął nasze
cierpienia na siebie i nasze choroby nosił”. Czytając słowa: „On włożył na niego
grzechy wszystkich nas”, rozumiemy, że
kiedy Jezus ochotniczo stał się naszym
okupem, Ojciec przyjął okup, włożywszy na Niego karanie za nasz grzech.
Ale czy tym karaniem były cierpienia?
W żadnej mierze! Tysięczne rzesze
członków rodzaju ludzkiego ucierpiały
bardzo dużo i te cierpienia i wzdychania całego stworzenia, począwszy od
Adama aż dotąd, mogłyby usunąć ten
ogrom grzechu, jeśli cierpienia byłyby
w stanie wymazać grzech, ale one nie
mogą tego uczynić. Zatem zapłatą za
grzech jest śmierć, a nie cierpienie, dlatego „Chrystus umarł za nasze grzechy”

i nawet umarł na krzyżu, wziąwszy na
siebie nasze cierpienia i nosząc nasze
choroby. Pozwólcie mi obrazowo przedstawić mój pogląd na to, że On, będąc
doskonałym człowiekiem, mógł wziąć
na siebie nasze dolegliwości. Mieszkający w Vermont brat M., człowiek wielkiej wiary, gorliwe i miłujące dziecko
Boże, okazując głębokie współczucie
bratu, który z powodu przewlekłych dolegliwości pleców stał się kaleką, zaczął
modlić się za niego. Mając przekonanie,
że zgodnie z Bożą wolą był narzędziem
mogącym uzdrowić chorego, brat M.
udał się do chorego brata i włożył swoje
ręce na jego chore plecy. Chory natychmiast został uzdrowiony, ale współczucie brata M. dla chorego brata było
tak wielkie, że dolegliwość jego pleców
przeszła na plecy brata M., utrzymując
go w niedyspozycji fizycznej przez kilka
dni, zanim całkowicie wyzdrowiał. Brat
M. nie posiada nieograniczonej mocy
uzdrawiania, ale od tamtego przypadku, który był pierwszym tego rodzaju,
został już użyty kilkakrotnie. Brat M.
przekazał mi wiadomość, że za każdym
razem, gdy choremu okazywał głęboką
sympatię, sam odczuwał ból, ale kiedy
nauczył się kontroli i panowania nad
swoim współczuciem, odczuwał mniejszy ból. W związku z tym w moim umyśle zrodziła się myśl: czy cuda czynione
przez Jezusa nie wywierały swego wpływu na Jego nadzwyczaj współczującą
naturę? Dobrze pamiętamy przypadek
biednej niewiasty cierpiącej na upływ
krwi. Gdy zbliżyła się do Zbawiciela
i dotknęła ręką Jego szaty, natychmiast
została uzdrowiona. Kiedy Jezus obrócił
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się, wypowiedział słowa: „Dotknął się
mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc
wyszła ze mnie” (Łuk. 8:46).
Tak, uważamy, że każde uzdrowienie dokonane przez Jezusa w pewnym
stopniu wyczerpywało Jego życiową
energię, ale poświęcając siebie, wydawał On swoje życie przez uczynki miłości i dobrotliwości świadczone dla biednej i upadłej ludzkości. W ten sposób
miał swój udział w naszych smutkach,
chorobach i bólu. Płacząc z płaczącymi,
był dotknięty odczuciem naszych ułomności. Będąc doskonałym człowiekiem,
przez narzucenie samemu sobie cierpień, stał się „udoskonalonym” dla nas
Najwyższym Kapłanem.
Rozmyślamy o Nim – o wielkiej
szlachetności Jego charakteru, Jego
postawy, Jego czynów. Tak chrześcijanie, jak i niewierzący zgodzą się dziś
z decyzją Boga i Piłata wyrażoną tysiąc
osiemset lat temu słowami: „Żadnej
winy w tym człowieku nie znajduję”. Po
udowodnieniu swojego prawa do życia
On „oddał siebie na okup za wszystkich”, „za wszystkich ludzi śmierci
skosztował” – „OTO CZŁOWIEK”. „On
zostawił nam przykład, jak mamy chodzić Jego śladami.”
„A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony”
(Izaj. 53:4) i być może wielu ludzi potwierdziłoby powyższe słowa proroka.
Ale teraz, po wnikliwym przebadaniu
biblijnego zapisu stwierdzamy, że Bóg
stworzył Jezusa doskonałym i że On
„wziął na siebie nasze słabości i nosił
nasze choroby”.

miecz, nałożyli swoje strzały, słowa jadowite” [Psalm 64:3‑4].
Te strzały – gorzkie, pogardliwe
słowa niewiary oraz zaraza błędnych
systemów itd. – staną się przyczyną, że
„tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć
tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to
nie dosięgnie” [w. 7]. Dlaczego te wpływy, wyrządzające innym tyle szkody,
nie dotkną „małego stadka”? Na powyższe pytanie odpowiedzmy wersetem 4: „Pod jego skrzydłami będziesz
bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem”.
Łatwo daje się zauważyć, że zaraza,
strzały itd., o których jest mowa, nie
są użyte w znaczeniu literalnym, gdyż
dobrze wiemy, że prawda nie daje zabezpieczenia przed takimi rzeczami.
Prawda zawsze była tarczą przeciwko
błędowi i niewierze, ale jakże potrzebna będzie właśnie w tym złym dniu. Już
staje się oczywistym, że ta olbrzymia
fala bezbożności i niewiary, obejmująca swym zasięgiem cały świat, dotknie
i nas, zgodnie ze słowami Pawła, nawiązującymi do tego szczególnego czasu: „A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień”. W innym miejscu apostoł
mówi: „Dlatego weźcie pełną zbroję
Bożą, abyście mogli przeciwstawić się
w dzień zły” [Efezj. 6:13], kiedy „padnie
u boku twego tysiąc”. Ale z tego ognia
Bóg wyrwie swoje „złoto” i „klejnoty”
jeszcze lepiej oszlifowane i jeszcze bardziej oczyszczone z brudu. „Ciebie to
jednak nie dotknie.” Posiadając Bożą
prawdę, będziecie jej używali jako tarczy przeciwko wszelkim argumentom
i błędom, które w tym „złym dniu” staną się przyczyną upadku innych ludzi.
Ucisk ogarniający świat będzie naturalnym następstwem ucisku skierowanego względem Kościoła, stanowiąc
drugą część ucisku tego „dnia gniewu”.
Czy święci będą tutaj, gdy ucisk ogarnie
świat? Nie, pamiętamy słowa Jezusa:
„Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć
tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym” [Łuk.
21:36]. Radujemy się chwalebnym
oczekiwaniem, że wszyscy razem będziemy zgromadzeni do naszej żyjącej
Głowy – Chrystusa i że wejdziemy do
Jego Królestwa przed wylaniem „czasz
gniewu” na świat.
Jest to zgodne z myślą wyrażoną
przez Dawida: „Aby zakuli ich królów
w kajdany, a ich dostojników w żelazne
okowy; aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich
jego świętych” [Psalm 149:8‑9]. Rów-

Zion’s Watch Tower, czerwiec 1880, R-104

Zbliża się
odkupienie wasze

yć może większość naszych czytelników orientuje się, że nasze rozumienie słowa Bożego prowadzi nas
do wniosku, iż „czas ucisku” lub „dzień
gniewu”, obejmujący okres czterdziestu
lat – od 1874 do 1914 roku, dzieli się na
dwie części lub jest dwojakiego rodzaju.
Pierwszy z nich to czas ucisku Kościoła,
w którym nominalne „kościelnictwo”
straci swoją obecną, wpływową pozycję
i poważanie, jakim cieszy się w świecie,
co spowoduje odpadnięcie od prawdy
i wiary wielu ludzi. Psalm 91 pokazuje
nam ten ucisk Kościoła oraz fakt, że my,
również się w nim znalazłszy, otrzymamy ochronę i będziemy bezpieczni.

Nie powinniśmy panicznie bać się
strachu nocnego czy zarazy, która grasuje w ciemności. To znaczy, że jeśli
my, „malutkie stadko”, przebywamy
w cieniu Wszechmocnego, uważając Go
za swoją ucieczkę, nie mamy powodów
bać się tej czarnej godziny przychodzącej na chrześcijaństwo; nie musimy też bać się zarazy (niewierności),
która w tym czasie rozprzestrzeni się
na wszystkie strony; nie powinniśmy
także bać się strzały lecącej za dnia.
Strzałą jest pogardliwa mowa niewiernego i niewierzącego – zgodnie z tym,
co powiedziane jest gdzie indziej: „(...)
złoczyńcy (...) naostrzyli swój język jak
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nież Paweł mówi: „Czy nie wiecie, że
święci będą sądzić świat?” [1 Kor. 6:2];
„Dlatego nie sądźcie przed czasem”
[1 Kor. 4:5].
Powyższa myśl zgadza się również
z wypowiedzią proroka Daniela: „Ale
za dni tych królów [dziesięciu władców
przedstawiających imperium rzymskie,
zanim będą zniszczeni w tym dniu Pańskim] wzbudzi Bóg niebieski królestwo,
które (...) połamie i koniec uczyni tym
wszystkim królestwom, a samo stać
będzie na wieki” (Dan. 2:44 BG). Zapamiętajmy sobie powyższe słowa jako
odnoszące się do Jezusa, który teraz
jest przedstawicielem swego Kościoła,
stanowiącego Jego królestwo (ale jeszcze nieustanowione w mocy ducha). On
mówi, że „Syn Człowieczy pośle swoich
aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa
wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość (...). Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce” [Mat.
13:41,44] – będą wzbudzeni w duchowej naturze. Oni muszą być wzbudzeni duchem, zanim wielki ucisk ogarnie
cały świat, albowiem ten ucisk „połamie i koniec uczyni tym wszystkim
królestwom”. Stąd też wszyscy możemy przekonać się, że nasze wzbudzenie w duchowej naturze musi nastąpić
przed nadejściem plag przedstawiających zniszczenie ziemskich królestw.
Piękny obraz tego wszystkiego ma
my pokazany w:

Obj. 21:9‑10
„I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz
napełnionych siedmioma ostatecznymi
plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. I przeniósł mnie
w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga”.
Być może na podstawie poprzedniego artykułu wszyscy zobaczyliśmy,
że Jan był tym przedstawicielem Kościoła, który miał być przeniesiony:
„A gdybym zechciał, aby ten pozostał,
aż przyjdę, co ci do tego?”. Gdy go zawołano, aby mu pokazać „mistyczny
Babilon”, został zaniesiony na pustynię, aby go tam oglądać. Podobnie jest
z nami; gdy chcemy poznać „kościelnictwo” Babilonu w jego prawdziwym
świetle, w jakim widzi go Bóg, musimy
udać się na pustynię, czyli znaleźć się
w stanie całkowitego oddzielenia od
świata i z pokorą utrzymując społeczność z Bogiem, być przez Niego kar-

mionymi; tylko wtedy możemy zobaczyć nominalny kościół takim, jakim
on jest – Babilonem, czyli siedliskiem
zamieszania, które będzie wyplute
z Pańskich ust.
Tak jak, by zobaczyć Babilon, Jan
udał się na pustynię, tak i teraz zawołany, aby oglądać Małżonkę Chrystusową, zostaje zaniesiony na wielką i wysoką górę. Co to pokazuje? Że
my, członkowie Kościoła, który ma
być przeniesiony, musimy wznieść się
w górę do wielkiego Królestwa – wejść
do radości naszego Pana i stać się poUmiłowani bracia
i siostry, odłóżmy na bok
wszystkie inne rzeczy,
takie jak ambicja,
i skierujmy całą naszą
energię, aby najpierw
i przede wszystkim szukać
Królestwa Bożego. Ono
jest zbyt wzniosłe i zbyt
wspaniałe, aby się z nim
rozminąć.

dobnymi do Niego, zanim będziemy
mogli widzieć tak, jak jesteśmy widziani i poznawać tak, jak jesteśmy poznani. Małżonkę można oglądać tylko
z pozycji Królestwa: „Jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (Jan 3:3,5).
To pokazuje, że my będziemy przemienieni i porwani w górę na spotkanie Pana, zanim zobaczymy Kościół –
„małżonkę”. Ale to uczy nas też czegoś
więcej. Jeśli to dokładniej przebadamy, zobaczymy, że na Górę Królestwa
będziemy zabrani przed wylaniem na
świat siedmiu ostatnich plag. Zauważcie, jak jest powiedziane, że anioł, który
z nim rozmawiał i zabrał go w górę, był
jednym z tych, co mieli siedem czasz
gniewu. Czy te czasze były teraz pełne
czy puste; czy ich zawartość już została
wylana, czy ona dopiero miała być wylana po pokazaniu Janowi „małżonki”
na górze? Odpowiadamy: Słowo Boże
mówi, że czasze były pełne. W greckim
języku słowo „pełne” jest zdecydowanie
jednoznaczne, zwracając naszą uwagę
na pewność danej sprawy. O, jak każde
słowo pochodzące od Boga jest obficie
wypełnione znaczeniem!
Zauważcie też, że zgadza się to
z inną figurą tej samej kwestii, pokazaną
w Zakonie. Pamiętacie Mojżesza, który
będąc figurą na Chrystusa, wyzbył się
chwały egipskiego dworu, aby uczest-

niczyć w życiu swego narodu. Kiedy
pierwszy raz do nich przyszedł, aby ich
wyzwolić, przyszedł jako do swoich (do
cielesnego Izraela), ale jego własny naród go nie przyjął. Potem odszedł i pojąwszy pogańską żonę znowu powrócił,
aby wyzwolić swój naród. Teraz pamiętacie, że kiedy przyszedł po raz drugi,
przed wylaniem plag na Egipt, na jego
spotkanie wyszedł Aaron, tak jak my
zostaniemy porwani na spotkanie naszego Pana. Aaron spotkał Mojżesza na
Bożej Górze. My wejdziemy do Królestwa i będziemy złączeni z Chrystusem
przed wylaniem plag i na podobieństwo
Aarona będziemy asystować podczas
ich wylewania.
Jakże chwalebna jest myśl, że
wkrótce wejdziemy do radości Pana,
że wejdziemy na Bożą Górę. Czy jesteśmy przygotowani do naszego wejścia?
Czy jesteśmy odziani czysto białą szatą
Chrystusowej sprawiedliwości? Czy jest
ona czysta, bez plamy lub zmarszczki,
lub czegoś podobnego, czy może jest
skalana ziemskimi brudami? Nie dajcie
się zwieść: Jeśli utrzymujecie przyjaźń
ze światem, zajmujecie się ziemskimi
rzeczami, bądźcie prawie pewni, że
wasze szaty pogniotą się i zabrudzą,
i będziecie nieprzygotowani do związku małżeńskiego. Jeśli pozostaniecie
bez związku małżeńskiego, nie zdołacie
uniknąć tego, co przychodzi na świat,
ale będziecie zmuszeni wyprać swoje
szaty i wybielić je, by wejść do Królestwa przez wielki ucisk. Chociaż jest
prawdą, że wielkim błogosławieństwem
i przywilejem będzie przynależność do
„towarzyszących jej panien, postępujących za nią”, ale nie aż tak wielkim, jak
stanie się częścią Małżonki. „Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz (...). W odzieniu haftowanym
przywiodą ją do króla.” Wielkim błogosławieństwem będzie znaleźć się wśród
„zaproszonych na wieczerzę wesela Barankowego”, ale większym – stanie się
Małżonką, której związek małżeński
(już wtedy zawarty) będzie uroczyście
celebrowany.
Umiłowani bracia i siostry, odłóżmy na bok wszystkie inne rzeczy, takie jak ambicja, i skierujmy całą naszą
energię, aby najpierw i przede wszystkim szukać Królestwa Bożego. Ono jest
zbyt wzniosłe i zbyt wspaniałe, aby się
z nim rozminąć. Wszystkie inne sprawy
nie są warte porównania ich z udzielonym nam wysokim powołaniem w Jezusie Chrystusie oraz z chwałą, która
się w nas objawi.
Zion’s Watch Tower, lipiec 1880, R-112b
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...i zwiastun obecności Chrystusa

Jak błyskawica
J

„Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi,
tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu” – Łuk. 17:20‑24.

ezus nauczał, że to On jest dziedzicem królestwa judzkiego i izraelskiego i że nadejście tego królestwa
jest już bardzo bliskie. Pamiętamy,
że wkrótce potem wjechał na oślęciu,
przedstawiając siebie jako ich króla i wypełniając słowa Zach. 9:9: „Oto
twój król przychodzi do ciebie”. W ten
sposób Jezus się im ofiarował i zgodnie
ze słowami proroctwa został przez nich
odrzucony i ostatecznie nie założył wtedy Królestwa (Jan 1:11).
Faryzeusze rozmawiali ze sobą
o tym osobliwym człowieku, którego
przyjaciółmi i uczniami byli ludzie biedni i prości. Przekonywali się wzajemnie,
że Jezus mówi o rzeczach nierealnych,
że tylko zwodzi tych biednych ludzi,
wzbudzając w ich umysłach nadzieję
na przyjście dnia, kiedy On stanie się
królem, a oni będą mieli udział w Jego
królestwie. Cuda, których potrafił dokonywać, zdawały się zaś potwierdzać
wśród Jego uczniów prawdziwość Jego
słów. Powiedzieli więc sobie: Pójdźmy
do Niego wtedy, gdy głosi nauki uczniom i zapytajmy Go, w jaki sposób,
kiedy i gdzie przyjdzie to Jego królestwo; a przez to wykażemy Jego słuchaczom niemożliwość wypełnienia się
nauk głoszonych przez Niego. Gdy więc
faryzeusze domagali się odpowiedzi
na pytanie, kiedy przyjdzie Królestwo
Boże, On odpowiedział: „Królestwo
Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie
powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest.
Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz
was” [Łuk. 17:20‑21]. Mówiąc o swoim
królestwie, Jezus wskazał im na coś,
co musiało bardzo zadziwić faryzeuszy
oraz uczniów. Powiedział im, że kiedy
królestwo będzie zaprowadzone, rozszerzy się na wszystkie społeczeństwa,
obejmując kontrolę nad wszystkim,
chociaż nie będzie zauważalne przez
nikogo. Innym razem Jezus to samo
powtórzył do Nikodema, mówiąc: „Musicie się znowu narodzić”, narodzić się
w ciałach duchowych, zanim będziecie
mogli „zobaczyć królestwo Boże” lub
„wejść do niego”. Jak nam wiadomo,
człowiek musi być spłodzony z ducha
prawdy, żeby mógł zrozumieć rzeczy
odnoszące się do Królestwa Bożego,
o którym mówi Pismo Święte.
Usłyszawszy taki opis królestwa,
uczniowie prawdopodobnie nie pojęli

tego, bowiem duch święty jeszcze nie
był wylany; nie mogli zatem rozumieć
duchowych rzeczy (1 Kor. 2:10). Ale
Jezus wykorzystał tę okazję, wypowiadając do uczniów krótkie słowa, które
później duch święty pomógł im zrozumieć. I rzekł do uczniów: „Przyjdzie
czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć
jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie
zobaczycie” [Łuk. 17:22].
Spoglądając w daleką przyszłość,
do czasu zaprowadzenia królestwa,
o którym właściwie opowiedział faryzeuszom, Jezus również widział nasz
dzień i nas – Jego uczniów żyjących
w Jego dniach – „w dniach Syna Człowieczego”, w dniach Jego parousii
– obecności, kiedy świat będzie prowadził tradycyjny styl życia – „jedząc,
pijąc, szczepiąc, budując” itd., nie mając świadomości Jego przyjścia i Jego
obecności (Łuk. 17:26; Mat. 24:37‑39).
Jezus wiedział, że nasze serca będą
tęskniły do utrzymywania z Nim duchowej łączności, pragnąc oglądać tego,
„w którym (...) dusza ma upodobanie”
[Mat. 12:18] i przewidział, że siła tej
tęsknoty stanie się szczególnym przedmiotem ataków przeciwnika. Wiedział,
że nasz „przeciwnik jako lew ryczący”
nieustannie próbuje podporządkować
nas sobie i najlepiej zna nasze słabe
miejsca, które są najłatwiejsze do zaatakowania. Dlatego też Jezus szczególnie o tym wspomina, abyśmy pilnie baczyli, pamiętając na słowa: „Przyjdzie
czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć
jeden z dni Syna Człowieczego [taki, jak
teraz, gdy oglądacie mnie w ciele], ale
nie zobaczycie”.
Słowa Jezusa są jeszcze bardziej
znaczące dla nas, bo informują o fałszywych nauczycielach, którzy z dużą siłą
będą wywierali swój wpływ na Kościół.
„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze
[kłamstwa] i fałszywi prorocy [fałszywi
nauczyciele] i czynić będą wielkie znaki
i cuda [wprowadzające w zamieszanie
i w błąd], aby, o ile można, zwieść i wybranych”. „Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie”
(Mat. 24:24,26). I dalej czytamy słowa
Jezusa w Mat. 24:26: „[Ostrzegałem już
was, że] gdyby więc wam [fałszywi nauczyciele] powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kry-

jówce – nie wierzcie”. Jeśli te prorocze
słowa mają odnosić się do „dni Syna
Człowieczego”, dni Jego parousii, czyli
obecności, to szukając wokół nas głosicieli takich nauk, uważamy, że znajdujemy tych fałszywych nauczycieli. (Nie
mówimy, że pomimo głoszonego błędu
nie są oni chrześcijanami i nikogo nie
wyłączamy z naszej społeczności). Wierzymy, że oni znajdują się wśród tych,
którzy głoszą, że Jezus wkrótce ukaże
się na Pustyni Judzkiej (w Palestynie)
i że wszyscy, którzy Go miłują i spodziewają się uczestnictwa w Jego królestwie, powinni tam się udać, aby Go
powitać, gdy przyjdzie. Prawdopodobnie wielu z naszych czytelników orientuje się, że zgodnie z tą teorią w Nowej
Anglii pojawia się nowe osadnictwo
i zbierane są fundusze na sfinansowanie organizacji propagującej te nauki
i umożliwiającej innym przyłączenie się
do tej grupy.
Prawdziwa Palestyna nie jest „pustynią” w sensie powszechnie rozumianym, ale w sensie oznaczającym
pustkowie lub odludzie – na które, jak
czytamy, Jezus udawał się na modlitwę. „Sam zaś oddalił się na pustkowie
i modlił się.” Uważamy, że Jezus nas
ostrzega, mówiąc: „Nie wychodźcie”.
Takich zwodniczych nauczycieli miało
być więcej: Gdy jeden mówi, że On przychodzi na pustynię, ktoś drugi twierdzi,
że „oto jest w kryjówce”. Czy takie nauczanie spotykamy dzisiaj, „w dniach
Syna Człowieczego”? Tak, wydaje się,
że te słowa się wypełniają. Dobrze znany i umiłowany przez nas brat uważa,
że Bóg udzielił mu czegoś, co nazywa
on „nową oliwą” (prawdopodobnie nie
zauważa, że panny z Mat. 25 nie otrzymują nowej oliwy; oliwa jest taka sama
od początku). Uważamy, że ten brat
wypełnia słowa proroctwa. Według
głoszonej przez niego nauki, po roku
1881 Jezus Chrystus ukaże się w ciele
i w ukryciu tylko jemu oraz tym, którzy dokładnie wierzą tak jak on! Takie
nauczanie nie tylko prowadzi do niebiblijnych przewidywań, ale zdaje się
otwierać umysły tych, którzy przyjmując te nauki, wpadają w niebezpieczne
sidła Szatana, jak to przedstawione jest
w publikacji „Trzy Światy”. Ta książka
została napisana przez tego samego
brata w 1876 roku i obecnie już nie jest
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wydawana, chociaż wielu naszych czytelników ją posiada. Poniżej naszego
artykułu zamieszczamy fragmenty tej
książki. Szeroka różnorodność poglądów przedstawionych w tym artykule,
wraz z poglądem wyżej wyrażonym,
wydaje się być w zgodzie z jego twierdzeniem odnośnie posiadania przez
niego „nowej oliwy”, której nie uważamy za taką samą, jaką była stara, „stara jest lepsza”. Nowa oliwa nie spełnia
warunków przedstawionych w przypowieści, która nic nie wspomina o nowej
oliwie. Ale co nam mówi Jezus? Czy
mamy spodziewać się, że zobaczymy
Go w kryjówce? Nie, On powiedział:
„Nie wierzcie”. Wobec tego, Panie, powiedz nam, w jaki sposób i gdzie Ciebie
spotkamy? Jezus odpowiada: „Gdzie
jest padlina, tam zlatują się i sępy”. Jak
sępy, kierowane instynktem, nie będąc
wołane i ostrzegane, cicho przylatują z bliskich i dalekich stron, według
Pańskiej nauki, w taki sam sposób my
też zgromadzimy się do naszego Pana.
My będziemy porwani na spotkanie
Pana. Z dwóch będących na roli, na
łożu lub mielących w młynie „jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I pytali
go: Gdzie, Panie? A on im powiedział:
Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się
i orły” (por. Mat. 24:28 i Łuk. 17:36‑37
UBG)
W ten sposób Pan Jezus wydaje się
nas przekonywać, mówiąc: „Jeśli więc
wam powiedzą: Oto jest na pustyni –
nie wychodźcie; oto wewnątrz domu
– nie wierzcie”.
Naprawdę będziecie pragnęli widzieć, ale „nie zobaczycie”, dopóki
nie będziecie „zabrani” i nie spotkacie mnie jako orły. „Wtedy ujrzymy
Go takim, jakim jest”, gdyż „będziemy
do Niego podobni”. Potem mówi nam
On, jaki będzie w „jego dniu”: „Bo jak
błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od
jednego krańca nieba aż po drugi, tak
będzie i z Synem Człowieczym w jego
dniu” (Łuk. 17:24). Przebadajmy starannie język wersetu, w którym wspomniane są dwie rzeczy – przyczyna
i rezultat: błyskawica jako taka oraz
jej rezultat – światłość. Błyskawica
jest elektrycznym prądem, nieuchwytnym dla ludzkiego oka; błysk światła
możemy zobaczyć. Który z tych dwóch
terminów jest użyty do zobrazowania
Syna Człowieczego w Jego dniu? Odpowiadamy, że do zobrazowania Syna
Człowieczego jest użyty prąd elektryczny, jako błyskawica, na którą nie można patrzeć. Kiedy Jezus wypowiadał te
słowa, błyskawica jeszcze nie była roz-
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poznana w sposób naukowy, ale zostało
to zapisane dla naszego napomnienia
i nauki. Nasz Pan wiedział, jaką moc
i znaczenie będzie miało w obecnym
czasie przyrównanie Go do błyskawicy, czego wówczas uczniowie nie byli
w stanie zrozumieć w pełni.
Obecnie jest nam wiadomo, że
elektryczność jest jedną z najpotężniejszych sił natury; być może jest ona
nawet potężniejsza niż każda inna,
a jednak jest niedostrzegalna dla ludzkiego oka. Naukowcy twierdzą, że prąd
elektryczny może okrążyć kulę ziemską
sześć razy na sekundę.
Cóż za wspaniały obraz mocy wszędzie obecnej, wszystko mogącej, mocy,
jaką posiada „Syn Człowieczy w jego
dniu”. Jej obecność może być rozpoznana w błyskach, jakie wywołuje i zarówno jej obecność, jak i jej moc objawia się wtedy, gdy to, w co ona uderza,
rozpada się w pył. Właśnie tak dzieje się
obecnie i podczas wszystkich dni Syna
Człowieczego, gdyż rozumiemy, że cały
okres „dnia pomsty” lub czasu ucisku
wyrażony jest określeniem „w jego
dniach”. W takich oto dniach będą pojawiały się wspaniałe błyski światła i wiedzy w Kościele, oświecające wszystkich,
którzy mając oczy do patrzenia, są obudzeni i czuwający. Czy w dużej mierze
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wy również tego nie doświadczyliście,
skoro już rozpoznaliście fakt, że Oblubieniec przyszedł w 1874 roku i że od
tego czasu wchodzimy w związek małżeński (w stan gotowości do niego) i że
w tym czasie Jego obecności, będąc już
rozbudzeni poznaniem, sami zobaczyliście różnorodność wielkich, wspaniałych i jasnych objawień planu Bożego,
zawartych w słowie Bożym? Tak, myślę, że wszyscy doświadczyliśmy tego;
chociaż Jego nie widzimy, ale widzimy
oświecający wpływ, będący rezultatem
Jego obecności.
Ale światło błyskawicy jest różne w różnych miejscach. Błyskawica
błyszczy swoim światłem na niebie (dla
Kościoła), ale na ziemi (dla świata) jest
czasem siłą niszczącą. Tak więc rozumiemy, że podczas Jego dnia rozmaite
ziemskie wyniosłości będą zdruzgotane,
zgniecione i poniżone i „wszystkie królestwa całego świata zostaną obalone”.
Taka będzie obecność Syna Człowieczego w Jego dniu. My rozpoznajemy Go przez światłość świecącą nad
światem, a świat rozpozna Go przez
zniszczenie i ucisk. Ludzie będą wtedy
mówili: „(...) zakryjcie nas (...), bo nadszedł wielki dzień jego gniewu” [Obj.
6:16‑17].
Zion’s Watch Tower, lipiec 1880, R-113

Chrystus Boży

reckie słowo Chrystus lub Kristos,
wprowadzone do języka angielskiego i używane w jego oryginalnym
brzmieniu, oznacza POMAZANY.
„Albowiem dziecię narodziło się
nam” itd. – „(...) i nadasz mu imię Jezus” [Izaj. 9:6; Łuk. 1:31]. Imię Jezus,
oznaczające Wybawiciel lub Zbawiciel,
zostało nadane dziecku ze względu na
dzieło, jakie Jezus miał wykonać, gdyż
mamy powiedziane, że „on zbawi lud
swój od jego grzechów” [Mat. 1:21]. Zawsze nazywano Go imieniem Jezus, ale
od czasu Jego chrztu, kiedy przez zstąpienie na Niego ducha świętego został
pomazany i jako Najwyższy Kapłan,
przygotowany do złożenia na krzyżu
swojej „ofiary za grzech”, wykonuje
dzieło, na które wskazywało Jego imię
Jezus (oznaczające: zbawiający swój lud
od grzechów jego). Od czasu (chrztu),
kiedy w taki sposób Bóg „pomazał go
olejkiem wesela jak żadnego towarzysza jego” [Psalm 45:7 NB], otrzymał On
tytuł: „Pomazaniec” – Jezus „Chrystus
[Pomazaniec] Boży” (Łuk. 9:20).

Do Jezusa często zwracano się
przy użyciu tego tytułu zamiast imienia; podobnie jak Anglicy często
nazywają swoją monarchinię Victorię – „Królową”, nie wymieniając jej
imienia. Ale jak w Bożym planie Jezus był „Pomazańcem” jeszcze przed
założeniem świata, również w tym
samym planie znalazł swoje miejsce
Kościół Chrystusowy, co oznacza, że
Bóg zamierzył wybrać ze świata „małe
stadko”, którego członków postanowił podnieść do stanu przewyższającego stan doskonałej ludzkiej natury,
czyniąc ich „uczestnikami boskiej natury”. Relację Jezusa względem nich
określają słowa: „Błogosławiony niech
będzie Bóg”, który „wszystko poddał
pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła”. Bóg ustanowił Pana Jezusa Głową
Kościoła (pierworodnych), którego
członkowie są Jego Ciałem. Jak już
wcześniej było postanowione, że Jezus
będzie „Pomazańcem”, tak i my, będąc
członkami Jego Ciała i poddani Jemu

jako naszej Głowie, zostaliśmy wybrani do tego samego pomazania duchem.
Czytamy o tym w następujących wersetach: Efezj. 1:3‑6: „Błogosławiony
niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił
nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich
w Chrystusie. Jak nas wybrał w nim
przed założeniem świata, abyśmy byli
święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla
siebie, ku usynowieniu przez Jezusa
Chrystusa, według upodobania swojej
woli; dla uwielbienia chwały swojej
łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym” (Przeczytaj też wersety 20‑23).
Również w Rzym. 8:29 czytamy: „Tych
bowiem, których on przedtem znał,
tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on
[Głowa i Ciało] był pierworodny [dziedzicem] między wieloma braćmi”.
Realizacja Bożego planu zbawienia świata przez „odnowienie wszystkich rzeczy” odłożona jest do pewnego
czasu, aby najpierw i zgodnie z Bożą
wolą Oblubienica Jezusa – wszyscy
członkowie Ciała, pomazani duchem,
zostali zebrani ze świata. Wolą Boga
jest, aby pokazać światu swoją wielką
i wspaniałą „miłość, którą nas umiłował”, o której czytamy w Efezj. 2:6‑7:
„I razem z nim wskrzesił, i razem
z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać
w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć
względem nas w Chrystusie Jezusie”,
albowiem jesteśmy wybrani „według
uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez
uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa
i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:2). To nam pokazuje,
że wybór nie jest dowolny. Bóg uznał
za stosowne, aby najpierw Jezus mógł
za nas śmierci skosztować i w ten sposób uwolnić nas od śmierci. Po drugie,
aby mogło być głoszone poselstwo tego
odkupienia. Po trzecie, aby ci, którzy
uwierzyli temu poselstwu, mogli być
zaproszeni lub powołani do „uczestnictwa w boskiej naturze”, stając się
„dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni”
(Rzym. 8:17). Bóg zamierzył, że kiedy to obiecane nasienie się rozwinie,
przez nie „będą błogosławieni wszyscy
ludzie na ziemi” (Gal. 3:29). Nasienie zetrze głowę węża (Rzym. 16:20)
i w ten sposób zniszczy zło, przynosząc „odnowienie wszystkich rzeczy”.
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Dlatego chcąc być częścią „Nasienia”,
„Kompletnego Chrystusa”, powinniśmy zwrócić uwagę, czy spełniamy warunki (abyśmy umierając z Nim, mogli być znalezieni w Nim) i czy w ten
sposób umacniamy nasze powołanie
i nasz wybór. Upewnijmy się, czy jesteśmy częścią wybranej gromadki, okazując nasze posłuszeństwo powołaniu,
gdyż z Nim będą ci, „którzy są powołani i wybrani oraz wierni” (Obj. 17:14).
Nasza wierność dla powołania zabezpiecza nam pozycję wśród wybranych.
Do tych, którzy „chodzą za Barankiem,
gdziekolwiek idzie”, w przyszłości
będą należeć ci wszyscy, którzy tutaj
pokonują wszelką moc i odkładają na
bok wszelki ciężar, „aby postępować
Jego śladami”.
Pięknym obrazem naszej jedności
z Jezusem jest ceremonia namaszczenia olejem Aarona – najwyższego kapłana, oraz jego członków. Cały olej do

śmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie,
w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?”
(Rzym. 6:3).
Nasza jedność z Jezusem jako
członków Chrystusa – namaszczonego Ciała – może być jasno zobrazowana przez figurę piramidy. Wierzchni
kamień jest samą w sobie piramidą
doskonałą. Pod nim można układać
inne kamienie; jeśli będą one układane w dokładnej zgodzie ze wszystkimi
charakterystycznymi liniami wierzchniego kamienia, cała budowa stanie się
doskonałą piramidą. Jakże pięknie to
obrazuje naszą pozycję członków „Nasienia”, „Chrystusa”. Gdy w doskonałej
harmonii łączymy się z naszą Głową,
jesteśmy doskonali, zaś oddzieleni od
Niego, jesteśmy niczym.
Pan Jezus, doskonały człowiek, dostąpił ogromnego wywyższenia i teraz
my oddajemy się Jemu, abyśmy mogli kształtować i rozwijać się według
Jego przykładu i być budowani jako
Boży budynek. W zwykłym budynku nie ma „kamienia węgielnego”, ale
w naszym budynku występuje jeden
„kamień węgielny”, wierzchni kamień
według zapisu: „Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, drogocenny” – „zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie
przez ludzi, ale przez Boga wybranego
i drogocennego, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy
dom, stanowicie święte kapłaństwo,
aby składać duchowe ofiary, przyjemne
Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra
2:4‑6). Ufamy, że już wkrótce nastąpi
całkowite połączenie się Jezusa z Ciałem, co prorok wyraził w następujących
słowach: „On wywiedzie kamień główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska
nad nim” (Zach. 4:7 BG).
Drogo umiłowani, musimy doświadczyć wielu ciosów i przejść dużo
polerowania, musimy dokonać wielu
przemian i przeobrażeń według Jego
przykładu, poddając się pod kierownictwo wielkiego Mistrza tej budowy.
Aby w nas mogła uwidocznić się zdolność i doskonałość budowniczego, będziemy potrzebowali upewnić się, czy
nasza wola nie jest przeciwna i czy nie
stoi w sprzeczności z Jego wolą, wypełniającą się w nas. Musimy posiadać pokorę i bardzo dużo szczerości. – „Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę
daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką
Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie” (1 Piotra 5:5‑6).

Realizacja Bożego planu
zbawienia świata przez
„odnowienie wszystkich
rzeczy” odłożona jest do
czasu, gdy zgodnie z Bożą
wolą członkowie Ciała,
pomazani duchem, zostaną
zebrani ze świata. Wolą
Boga jest pokazać światu
swoją wielką i wspaniałą
„miłość, którą nas
umiłował”.
namaszczenia (figura na ducha świętego) został wylany na głowę Aarona;
głowy stojących tam podkapłanów
pokryte były zawojami. Aaron, który
stał z odkrytą głową, był głową ich kapłaństwa. Uczestniczący w ceremonii
podkapłani byli symbolicznie namaszczeni w Aaronie jako członkowie Jego
ciała, gdyż olej wylany na głowę Aarona spływał na członki ciała, jak czytamy w Psalmie 133:2: „który spływa na
brodę, na brodę Aarona; który spływa
na brzeg jego szat”. Dlatego my, którzy nie uważamy się za głowę, ale za
członków Ciała Chrystusowego, otrzymujemy całkowite namaszczenie przez
tego samego ducha. „Jak bowiem
ciało jest jedno, a członków ma wiele
i wszystkie członki jednego ciała, choć
jest ich wiele, są jednym ciałem, tak
i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego
Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” (1 Kor. 12:12‑13). „Czyż nie
wiecie, że my wszyscy, którzy zostali-

Zion’s Watch Tower, wrzesień 1880, R-134
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Antychryst

łowo to pojawia się [w Biblii] pięć
razy; znajdujemy je tylko w listach Jana. Początkowa część wyrazu – „anty”, oznacza: być przeciwnym
komuś lub czemuś; stąd też, całe słowo
antychryst oznacza kogoś przeciwnego
Chrystusowi. Łatwo więc można zauważyć, że słowo antychryst odnosi się
do każdej rzeczy lub do każdej osoby
przeciwnej Chrystusowi. Piotr okazał
się antychrystem, kiedy próbował odradzić Jezusowi śmierć krzyżową, co
zresztą Pan wykazał Piotrowi, zwracając się do niego słowami: „Idź precz
ode mnie, szatanie” (przeciwniku).
Będąc wrogiem Jezusa, Szatan próbował odwieść Go od wykonania woli
Ojca. W pewnym okresie swego życia
również Paweł okazał się antychrystem – kiedy prześladował członków
Ciała Chrystusowego (Kościoła), co
wynika ze słów wypowiedzianych przez
Jezusa, gdy Paweł został powalony na
ziemię w drodze do Damaszku: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”
(sprzeciwiasz się, szkodzisz). Wszyscy,
którzy podobnie jak Paweł prześladują
członków Kościoła lub jak Piotr próbują odprowadzać ich od wykonywania
służby i od składania ofiary, stawiając
im na drodze przeszkody utrudniające
członkom Ciała branie na siebie krzyża
i naśladowanie Głowy (Jezusa) – wszyscy tacy są oczywistymi antychrystami.
Istnieje też więcej wrogów Ciała Chrystusowego, szczególnie tych ostatnich,
którzy, uważając się za członków tej
samej rodziny, rzucają kłody pod nogi
słabych.
Od czasów Jezusa pojawiło się wielu antychrystów o podobnej charakterystyce. Mamy zapewnienie, że koniec
Wieku Ewangelii będzie takim, odróżniającym się od innych, okresem czasu,
kiedy zasady i nauki Jezusa spotkają się
z nienawiścią i sprzeciwami ze strony
wielu antychrystów (sprzeciwy wynikające z różnych źródeł).
Musimy umieć rozróżnić pomiędzy fałszywymi Chrystusami (pseudo-Chrystusami) a przeciwnikami Chrystusa (antychrystami). Jezus nam
mówi (Mat. 24:24), że przy końcu wieku powstanie wielu fałszywych proroków (nauczycieli błędu) i fałszywych
Mesjaszów. Jak wszyscy prawdziwi wyznawcy Jezusa, posłuszni swej Głowie,
tworzą Ciało prawdziwego Chrystusa
(Pomazańca), tak również różnorod-

ne kościoły uznające zwierzchnictwo
innej głowy niż Pana Jezusa tworzą
ciało fałszywego Chrystusa. W ten sposób Kościół rzymski uznaje papieża
(papa – ojciec) za swoją głowę. Kościół
anglikański uznaje władzę państwową za swoją głowę, za swego opiekuna
i „obrońcę wiary”; takie samo stanowisko zajmują Kościoły w Niemczech
i w Rosji. Te Kościoły są fałszywymi
Chrystusami, którzy rozwinęli powyższe systemy kościelne na fałszywych
naukach, głoszonych przez fałszywych
proroków (nauczycieli). Spośród wyżej
wymienionych Pismo Święte szczególnie wyróżnia system papieski, nazywając go „człowiekiem grzechu”, który
usidlił i zwiódł wiele czystych panien
z Jezusowego Kościoła, wprowadzając
je w błędną naukę, jakoby królestwa
tego świata stały się Królestwem Bożym oraz że skończył się czas cierpienia z Chrystusem, który rozpoczął już
swoje królowanie. W taki więc sposób
za sprawą „człowieka grzechu” Kościół
uległ zepsuciu, stając się „wszetecznicą” oraz „matką wszetecznic” (Obj. 17),
posiadającą liczne potomstwo (zob.
Z.W.T. rocznik 1, numery 6 i 7).
Ale my musimy przedstawić to zagadnienie bardziej konkretnie, uważając, że każda grupa religijnych ludzi,
uznających człowieka lub zespół ludzi
za swoją głowę i władzę, w pewnym
stopniu okazuje się niewierną prawdziwej Głowie.
Wiemy, że rozliczne sekty chrześcijańskie uważają Jezusa za swoją głowę i zarządcę, jednak swoim postępowaniem zaprzeczają temu; niech tylko
w Kościele wyniknie sprawa sądowa,
winowajca nie będzie sądzony na podstawie nauk i słów Jezusa, ale według
„Norm Kościoła Prezbiteriańskiego”
lub według „Ustawodawstwa Kościoła
Metodystów” albo też w inny sposób,
w zależności od denominacji, w której
pojawia się proces. W ten sposób członkowie sekt chrześcijańskich uznają
inne głowy i zwierzchności zamiast Jezusa Chrystusa.
Stąd więc, ponieważ jest tylko jedna prawdziwa Głowa, jest tylko jedno
prawdziwe Ciało Chrystusowe. Jezus
jest prawdziwą Głową i każdy naśladowca oraz uczeń należący do tej Głowy przez żywą wiarę jest uważany za
członka Ciała, a jego „imię jest zapisane w niebie”. Skąd więc pojawiły się

te rozliczne, tak zwane Kościoły lub
Chrystusowe Ciała oraz ich rozmaite
głowy? One są wynikiem błędu, są fałszywymi systemami, fałszywymi Chrystusami, przedstawiającymi błędne poglądy światu, który za Pawłem mógłby
słusznie zapytać: „Czy rozdzielony jest
Chrystus?”. Nie, On nie jest rozdzielony, lecz istnieją liczni fałszywi Chrystusowie. Radujemy się, wiedząc, że
znajdujący się w różnych Kościołach
chrześcijanie, którzy obdarzają Jezusa
najwyższą czcią i uważają Go za jedyną
Głowę, szczerze pragną upewnić się,
czy powodem tego, że chrześcijanie nie
potrafią mieć „jednego Pana (władcy),
jednej wiary, jednego chrztu”, w dużej
mierze nie są przekazywane przez nich
„ludzkie ustawy zawierające ich własne
nauki doktrynalne” (wierzenia).
Do pewnego stopnia do tych
„chrześcijan” musimy zaklasyfikować
członków wielu religijnych ugrupowań,
którzy uwielbiając dogmaty i prawa
swego Kościoła – swego ciała, mianują w nim głowę lub zarządzającą nim
władzę. Oddalmy od siebie każde takie
jarzmo niewoli i czujmy się najbardziej wolnymi ludźmi w Chrystusie.
Niezależnie od osoby lub rodzaju pomocy, jaką moglibyśmy otrzymać na
naszej drodze do osiągnięcia Boskiego
podobieństwa, żadnego człowieka lub
żadnych ludzi nigdy nie uważajmy za
naszego przewodnika, nie polegajmy
na nikim oprócz „Wielkiego Pasterza
Owiec” i „Wodza naszego Zbawienia”.
Obecnie ci fałszywi Chrystusowie
(Kościoły) są do pewnego stopnia antychrystami. Ponadto, w takiej mierze,
w jakiej ich nauki i systemy są nieprawdziwe, podtrzymują błąd i w rezultacie stają się przeciwnikami Chrystusa
i prawdy. Z tego właśnie powodu mówi
się, że „człowiek grzechu” (papiestwo)
sprzeciwia się wszystkiemu, co się mianuje Bogiem. Próbując nakłonić cały
rodzaj ludzki do oddawania mu hołdu
jako głowie wszystkich, „człowiek grzechu” okazuje się w oczywisty sposób
wrogiem i przeciwnikiem prawdziwej
Głowy i prawdziwego Kościoła.
Ale, czy tylko ci są antychrystami
i tylko tymi jedynymi, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi? Niestety, nie
tylko oni. Świat nadal jest przeciwny
Chrystusowi Bożemu, Głowie i Ciału,
ponieważ nie zna Go. Ludzie niewierni, łącznie z Żydami, zapierają się czło-

wieka Jezusa Chrystusa – zapierają się
Jego przyjścia w ciele. W początkowym
okresie pierwotnego Kościoła, zanim
pojawili się fałszywi Chrystusowie i fałszywe systemy, o wiele łatwiej można
było rozpoznać chrześcijan niż obecnie. Dlatego czytamy: „Gdyż pojawiło
się na świecie wielu zwodzicieli, którzy
nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem
i antychrystem” (2 Jana 1:7). Podano
nam sugestię, że użyte w powyższym
wersecie słowo „przyszedł” można by
wyrazić słowem „przychodzi” i wtedy
odnosiłoby się ono do drugiego przyjścia Jezusa. Dokładnie przebadaliśmy
grecki wyraz erchomai, oddany w naszym tekście słowem „przyszedł”, które jest powszechnie używane do wyrażenia obecności tego, który przyszedł.
Ten grecki wyraz jest przetłumaczony
na słowo „przyjście” tylko 26 razy. Według naszego uznania w wielu przypadkach grecki wyraz erchomai mógłby
być oddany lepiej: dla przykładu (Mat.
25:27) „a ja po powrocie, odebrałbym
co moje, z zyskiem”. Widocznie mistrz
nie spodziewał się załatwienia sprawy,
dopóki by nie przyszedł, chociaż już
znajdował się w drodze. Stąd też wyraz
erchomai powinniśmy przetłumaczyć
zwrotem „kiedy przyjdę”. Ten sam wyraz – erchomai – przetłumaczony 26
razy na słowo „przyjście”, jest 182 razy
przetłumaczony jako „przyszedł” i to
powszechnie przyjęte tłumaczenie uzasadnia użycie słowa „przyszedł” w rozważanym przez nas tekście – „którzy
nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł
w ciele. Taki jest (...) antychrystem”.
Wiemy, że to nie mogłoby oznaczać
[ponownego] przyjścia Jezusa w ciele.
On uczynił to tylko jeden raz, kiedy jako
ofiara za grzech przyszedł w ciele przysposobionym do tego celu – „Aleś ciało
dla mnie przysposobił” itd. Ale On nie
przychodzi znowu, aby umrzeć, zatem
nie potrzebuje mieć ciała cielesnego:
„A chociaż znaliśmy Chrystusa według
ciała, to teraz już więcej go takim nie
znamy” [2 Kor. 5:16]. Kontynuując powyższy temat, ten sam apostoł mówi:
„Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie
jest z Boga. Jest to duch antychrysta,
o którym słyszeliście, że nadchodzi”
(1 Jana 4:3). W zacytowanym wersecie Jan nie wypowiada się odnośnie
drugiego przyjścia Jezusa, ale stara
się udowodnić Jego pierwsze przyjście
(przeczytaj wersety 14 i 15). W tamtym
czasie była to najbardziej nagląca sprawa, aby się jej sprzeciwić. Ludzie wie-
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rzyli, że Jezus żył, ale zaprzeczali temu,
że był Chrystusem zesłanym przez
Boga. Taki pogląd podtrzymuje dziś ta
sama klasa antychrystów, zaprzeczających, że „Jezus jest Synem Bożym”.
Taką samą myśl wyraża apostoł,
mówiąc: „Jak słyszeliście, że antychryst
ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu
antychrystów. Stąd wiemy, że jest już
ostatnia godzina” (1 Jana 2:18). Posługując się tymi samymi argumentami,
przedstawionymi już wcześniej, apostoł
w dalszym ciągu określa, kogo uważa za
antychrysta: „Któż jest kłamcą? Czy nie
ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Każdy, kto wypiera się Syna,
nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma
i Ojca” (1 Jana 2:22‑23).
W taki oto sposób, z różnych punktów widzenia zobaczyliśmy, co stanowi antychrysta. Tymi, których powin-

niśmy najbardziej się wystrzegać, są
moce i wpływy rozlicznych fałszywych
głów i tak zwanych ciał Chrystusowych,
upewniając się, żebyśmy uznawali tylko jedną owczarnię i jednego pasterza
i nie zwracając uwagi na obce głosy, by
od nich stronić. Uważajmy więc, żebyśmy nie stali się przeciwnikami naszego Pana i Mistrza, jakim kiedyś stał się
umiłowany brat Piotr i z tego powodu
otrzymał naganę: „Idź precz ode mnie,
szatanie”. Żadnym słowem lub czynem
nie powstrzymujmy nikogo, kto pragnąłby krzyżować swoje ciało – ludzką
naturę – i w ten sposób trwajmy jako
członkowie Ciała Chrystusowego, jako
latorośle krzewu winnego, inaczej bowiem, w podobnym stopniu będziemy
przeciwnikami Chrystusa, czyli antychrystami.
Zion’s Watch Tower, październik 1880, R-143

A po śmierci sąd
„A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu,
drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują
dla zbawienia” – Hebr. 9:27‑28.

P

rawdopodobnie żaden inny tekst
biblijny nigdy nie był tłumaczony
gorzej od powyższego tekstu tytułowego, co do którego ogólnie uważa się,
że odnosi się do całego rodzaju ludzkiego i oznacza, że po śmierci wszyscy
ludzie podlegają sądowi. Ale czytając
ten werset 27 w połączeniu z wersetami 26 i 28, można zauważyć, że „ludźmi”, o których jest w nich mowa, byli
rozliczni izraelscy najwyżsi kapłani.
Paweł stara się nam wykazać, że ci ludzie, przez „nieprzerwane składanie
tych samych ofiar rok w rok”, dodatkowo prefigurowali Jezusa Chrystusa;
i chociaż oni do Świątnicy Najświętszej
wchodzili z ofiarą każdego roku, Jezus
Chrystus, jako pozafiguralny najwyższy
kapłan, potrzebował wejść tylko jeden
raz. Jezus Chrystus złożył ofiarę z własnego życia, natomiast tamci mężowie
składali na ofiarę krew innych stworzeń, co oznacza, że owi figuralni kapłani, zamiast składania własnego życia
dla otrzymania potem nowego, czyli
duchowego życia (jak w przypadku
Pana Jezusa) mieli nakazane zabijanie
„cielca”, który był brany za nich lub zamiast ich własnego życia; w ten sposób,
ilekroć kapłan zabijał cielca, on sam

umierał w sposób figuralny. Po zabiciu
cielca powinnością najwyższego kapłana było wniesienie krwi do Świątnicy
Najświętszej, aby zobaczyć, czy ona
zostanie przyjęta. To był sąd – próba.
Jeśli całe dzieło ofiarowania było wykonane właściwie, było przyjmowane
przez Pana Boga, stanowiąc podstawę
do pojednania się z ludźmi i do następującego potem ich błogosławienia.
Zauważamy teraz, że „jak postanowione jest [tamtym] ludziom raz umrzeć
[co było przedstawione przez zabicie
cielca], a potem sąd [aby zobaczyć, czy
ich ofiara była przyjęta], tak i Chrystus
[był] raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu”.
Pan Jezus, jako nasza Głowa, przez
ofiarowanie samego siebie za nas –
Kościół (Efezj. 5:25‑27), przedstawił
dowody swej cielesnej śmierci (czego figurą była śmierć cielca). Wtedy
przyszła kolej na wydanie sądu, czy ta
ofiara była doskonała. Jeśli była takową, mogła być przyjęta. Ofiara Jezusa
była doskonałą ofiarą, dlatego została
przyjęta przez Boga. Podczas gdy Głowa pozostawała w chwale, duch Głowy
spłynął na wierzących (w dniu Pięćdziesiątnicy), pomazując ich jako Jego
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Ciało, przez co oni dostąpili udziału
w Jego cierpieniach, otrzymując możliwość umierania na Jego podobieństwo,
tak jak to było pokazane w ofierze kozła
(3 Mojż. 6).
Wkrótce członkowie Ciała zakończą swoje dzieło „dopełniania niedostatku udręk Chrystusowych” (Kol.
1:24). Tymczasem Głowa przychodzi
do Ciała i zabiera je do Świątnicy Najświętszej, gdyż ofiara ciała została przyjęta dzięki zasłudze Jego Głowy. Wtedy
On się ukazuje, aby błogosławić cały
lud (3 Mojż. 9:23). Czy uważacie, że
kiedy On się tak ukaże, aby błogosławić, czy ukaże się tylko sama Głowa?
Nie, „lecz gdy się Chrystus, nasze życie,
ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale” [Kol. 3:4]. „Wiemy, że
gdy się on objawi, będziemy do niego
podobni” (1 Jana 3:2). My będziemy
podobni do Niego wtedy, kiedy On się
okaże, a nie po Jego okazaniu się. Czy
On okaże się w ciele i czy my również
okażemy się w naszych ciałach? Nie, takie okazanie się nie byłoby okazaniem
się „w chwale”. Oprócz tego, jeśli przebadacie kontekst, łatwo zauważycie, że
tu chodzi o duchowe ciało.
On przybrał na siebie cielesne ciało
tylko w tym celu, aby je złożyć na ofiarę.
„Ale przygotowałeś mi ciało” (na ofiarę)
[Hebr. 10:5]. „Przyjął postać sługi (...)
aż do śmierci” [Filip. 2:7,9]. Ale przychodząc drugi raz, On (skompletowana
Głowa i Ciało) nie przychodzi, aby powtórzyć swoje dzieło ofiarnicze, „gdyż
to już raz uczynił”, lecz przychodzi ku
zbawieniu i przychodzi „W CHWALE”.

Komu mamy się ukazać?
Jest to interesujące pytanie. Prefiguracja z 3 Mojż. 9:23 pokazuje, że
„Mojżesz i Aaron wyszli i błogosławili lud”. Figuralni kapłani ukazywali
się więc całemu ludowi, błogosławiąc
wszystkich, za których była składana
ofiara za grzech. Izrael jest figurą na
świat, podczas gdy dom Aarona (reprezentujący pokolenie Lewiego), był
wcześniej użyty jako figura na domowników wiary, z których jest wybierane
„małe stadko” kapłanów. Tak więc nasze ukazanie się będzie w celu błogosławienia ludzi – całego rodzaju ludzkiego
i w celu wzbudzania i błogosławienia
wszystkich ludzi pogrążonych w śmierci, w chorobach i w degradacji; w celu
podnoszenia ich do pierwotnego, doskonałego człowieczeństwa, do dzieła
„odnowienia wszechrzeczy, o czym od
wieków mówił Bóg”.
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Pod koniec Dnia Pojednania, będącego figurą na okres 6 tys. lat królowania grzechu, przez jego ostatnie
tysiąc dziewięćset lat składane były te
ofiary. Podczas tamtego „dnia pojednania” było zalecane, aby ludzie „trapili
swoje dusze” itd. (3 Mojż. 16:29 BG),
co figurowało stan zbolałego i cierpiącego świata, znajdującego się pod
panowaniem grzechu do czasu, gdy
ludzie zostaną oczyszczeni z grzechów
i dokona się ich pojednanie z Bogiem.
Tamci ludzie byli wykonawcami figury.
Rzeczywiste pojednanie jest już prawie
dokonane i wkrótce rozpocznie się błogosławienie.
Teraz liczne tłumy ludzi oczekują
ukazania się Wielkiego Proroka, Kapłana i Króla – „Chrystusa”, „Nasienia”.
Paweł mówi, że „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd”.
„Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje
objawienia synów Bożych.” Ludzkość
nie może widzieć Jezusa – Głowy czy
Oblubieńca przychodzącego zabrać
swoje „klejnoty”, „swoje ciało”, „swoją
oblubienicę”. On przychodzi tak, jak
odszedł – cicho i nie będąc rozpoznany
przez świat. (W ciele On już więcej nie
przychodzi i chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, odtąd Go już więcej takim nie znamy). Miliony ludzi na ziemi
wzdychają do swego wyzwolenia z „niewoli skażenia” i chociaż nie mają jasnego zrozumienia, w jaki sposób to się
stanie, jednak we właściwym czasie to
wybawienie nadejdzie i oni rozpoznają
w tym dzieło dokonane przez „synów
Bożych”. „I stanie się, że każdy, kto by
nie słuchał owego proroka [nauczyciela], z ludu wytępiony [uśmiercony]
będzie.” I wszyscy Mu posłuszni będą
wyzwoleni z niewoli skażenia (choroby,
bólu i śmierci) do chwalebnej wolności
synów Bożych. Jako odkupione ludzkie
dzieci, oni odzyskają tę samą wolność
od chorób i śmierci, jaką radowali się
aniołowie i Adam, zanim zgrzeszył. Ból,
degradacja i śmierć są tylko dodatkowymi rezultatami grzechu, które zniewalają wszystkich ludzi.
Chociaż „ujrzy go wszelkie oko,
a także ci, którzy go przebili”, nie uważamy, że On (i my wraz z Nim) ukaże
się równocześnie wszystkim, ale, zgodnie z powyższym tekstem, ujrzą Go
tylko ci, którzy „Go oczekują”. On nie
będzie widzialny dla ludzkiego oka, albowiem „bez uświęcenia nikt nie ujrzy
Pana”. Ludźmi uświęconymi są święci.
Ujrzymy Go tak, jakim jest, gdyż będziemy tacy jak On. Oprócz widzenia
fizycznym okiem, są też inne sposoby

widzenia. Widzieć znaczy rozpoznawać, uświadamiać sobie. Kiedy Jezus
żył na ziemi jako cielesny człowiek, wielu ludzi oglądało Go cielesnymi oczami.
W rzeczywistości tylko niewielu ludzi
rozpoznało Jezusa i chociaż mieli oczy,
jednak Go nie widzieli.
Niewidomy człowiek też wyrażałby
prawdę, mówiąc: „W Biblii widzę wspaniałe rzeczy”. Paweł mówi, że mamy
czuwać, aby widzieć „nadejście dnia”.
W ten sposób słowa „widzieć” użyliśmy
w znaczeniu rozpoznać. Rozumiemy
więc, że Jezus, nasza Głowa, jest teraz
obecny jako „Gwiazda Poranna” (rozpoczynająca dzień), przygotowując
„małą trzódkę”. (Nie twierdzimy, że
znamy wszystkich jej członków). Świat
oraz liczne panny (czyste i święte) są
pogrążone we śnie śmierci i nie wiedzą, że rozpoczął się „dzień gwiazdy”.
Wkrótce niewiele przygotowanych panien będzie zabranych niewiadomym
sposobem i wraz ze zmarłymi członkami tej samej klasy będą one zaliczone
do „proroków i świętych” z Obj. 11:18,
stanowiąc Oblubienicę – zwycięzców,
którzy pod kierownictwem swego
przewodnika i głowy – Jezusa, mają
„dziedziczyć wszystkie rzeczy”, będąc
członkami „pierworodnych” – a więc
dziedzicami Bożymi, współdziedzicami z Jezusem, do których On sam
wypowiedział następujące słowa: „Nie
bój się, mała trzódko, gdyż upodobało
się waszemu Ojcu dać wam królestwo”
[Łuk. 12:32].
„Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak
słońce w Królestwie Ojca swego;” wówczas nadejdzie to Królestwo, o które oni
modlili się przez tysiąc osiemset lat,
prosząc Go: „Przyjdź Królestwo twoje”, a następnie dodając: „Bądź wola
twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. Do
wykonania Bożej woli na ziemi tak jak
w niebie oraz do zupełnego usunięcia
grzechu i takich jego następstw, jak:
zepsucie, ból i śmierć, potrzebny będzie
cały Wiek Tysiąclecia.
Tymi, którzy pierwsi rozpoznają,
że ten tysiącletni dzień już nastał, że
wzeszło słońce sprawiedliwości, że zaprowadzone zostało Królestwo Boże
i że rozpoczęły się jego rządy, będą
członkowie „wielkiego ludu” [Obj. 19:1
BG], którzy po przejściu wielkiego ucisku, dołączą do Bożej rodziny (jako
uczestnicy Boskiej natury), ale oni, nie
będąc zwycięskimi członkami Oblubienicy, nie zasiądą na tronie, lecz będą
przed tronem. Uważamy, że członkowie tej klasy pozostawieni na ziemi po
zabraniu Oblubienicy, będą pierwszy-

mi, którzy rozpoznają, że Królestwo
jest zaprowadzone. Czytamy o tym
w Obj. 19:5‑9: „A od tronu rozległ się
głos, który mówił: Chwalcie naszego
Boga wszyscy jego słudzy i ci, którzy
się go boicie, i mali, i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby
głos wielu wód, i jakby głos potężnych
gromów mówiących: Alleluja, bo objął
królestwo Pan Bóg Wszechmogący”.
Członkowie „wielkiego ludu” zrozumieją, że rozpoczęły się rządy Królestwa, że Oblubienica została zabrana
i że oni zostali pominięci przy kompletowaniu „maleńkiej trzódki”. Jednak Boży plan zaczyna się przed nimi
otwierać, kiedy przekonują się, o ileż
bardziej miłujący i dobrotliwy jest Bóg
w porównaniu z ich wyobrażeniem, jakie zawsze mieli, będąc złączeni z Babilonem, którego upadek teraz sprawia
im radość. Zaczynają oni wielbić Boga
następującymi słowami: „Cieszmy się
i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo
nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała”.
Werset 9 podaje obietnicę daną
członkom tej drugiej grupy, którzy będąc zaproszeni na weselną ucztę Baranka i niosąc palmy w swych rękach,
zostaną wprowadzeni do obecności
i radosnej wiecznej społeczności z ukoronowanymi zwycięzcami, królami i kapłanami dla Boga i w ten sposób cała
rodzina „pierworodnych” wraz z wieloma braćmi zostanie skompletowana
i wszyscy razem złączą się w uwielbianiu, przedstawiając światu Króla królów i Pana panów.
Kolejną klasą, która rozpozna
ustanowione Królestwo, będą cieleśni
Izraelici, kiedy pod koniec „wielkiego
ucisku” licznie zgromadzą swoje bogactwa do Palestyny, a wtedy narody
wyruszą, „aby zabrać łupy i zagarnąć
zdobycze” itd. (Ezech. 38:11‑12). „Oto
przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie (...). Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy
walczył w dniu bitwy. I jego nogi staną
w tym dniu na Górze Oliwnej” (Zach.
14:1‑4). Tak będzie wyglądało początkowe rozpoznanie przez Izraelitów,
że Królestwo nadeszło. Wydaje się, że
w Zach. 12:2,3,7‑10 przedstawiony jest
ten sam temat wraz z opisem rezultatów przygotowanego dla nich wyzwolenia. Izraelici poznają (spojrzą na) tego,
którego przebili. Wydaje się, że oni potrafią zidentyfikować Wybawiciela jako

...i zwiastun obecności Chrystusa

91

tego, którym kiedyś pogardzili i którego ukrzyżowali.
Według naszego rozumienia nie
zobaczą Jezusa lub kogokolwiek innego swoimi cielesnymi oczami, a Jezus
wraz ze swoim Kościołem też nie ukaże
się wśród walki, aby zniszczyć ich wrogów (walczymy nie cielesnym orężem),
ale po wielkiej porażce doznanej od
liczebnych i wrogich im tłumów Pan
ukaże się Izraelitom i będzie walczył
za nich, „jak wtedy, gdy walczył w dniu
bitwy”. Ale jak tamta bitwa wyglądała?
Pomyślcie o tym! W jaki sposób Pan
pokonał przed nimi wielkich królów
i potężne narody? Ponieważ te narody
były o wiele silniejsze od Izraelitów,
Pan uczynił cud. Tak więc znalazłszy
się wśród Izraelitów, Bóg wyzwolił ich
od wszystkich otaczających ich wrogów. Podobnie jak wtedy, Bóg znowu
objawi się im jako ich wybawiciel, a oni
powiedzą: „Oto nasz Bóg, jego oczekiwaliśmy i on nas wybawi” [Izaj. 25:9].
Proces objawiania się im Boga będzie
trwał tak długo, aż wszyscy Go poznają,
„od najmniejszego do największego”
i aż wszystkie narody przyjdą, by Go
wielbić, i w ten sposób ujrzy Go (roz-

pozna) wszelkie oko, podczas gdy tylko święci „ujrzą Go takim, jakim jest”
[1 Jana 3:2].
Widzimy zarazem, w jaki sposób
„On się objawi w ogniu płomienistym”
(w sądach). Sądy, jakie przychodzą na
„Babilon”, powodując jego upadek,
otwierają oczy członkom wspomnianej
pierwszej klasy ku rozpoznaniu mocy
Królestwa. W podobny sposób zniszczenie narodów atakujących Izraela
otworzy oczy ich mieszkańcom, podczas
gdy reszta rodzaju ludzkiego, żyjące
i wzbudzone z martwych narody znajdą
wystarczające dowody, aby uznać rządy
duchowego Królestwa, druzgocącego
i niszczącego swoich wrogów, grzech
i śmierć, albowiem, „gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu
uczą się sprawiedliwości” [Izaj. 26:9].
Dlatego więc, jeśli członkowie każdej klasy będą oczekiwać Pana z zainteresowaniem i z otwartymi oczami, ujrzą Go. „Tym, którzy go oczekują, on się
ukaże” [Hebr. 9:28] i „my razem z nim
ukażemy się” [Kol. 3:4], a tak „przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody”
[Agg. 2:7].
Zion’s Watch Tower, październik 1880, R-147

Porwani w obłokach
„Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi
porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana;
i tak zawsze będziemy z Panem” – 1 Tes. 4:17 NB.

O

braz powyższych wydarzeń niewątpliwie pokrywa się z takim
samym obrazem przedstawionym
przez tego samego apostoła w 1 Kor.
15:51‑52, gdzie opisuje on przemianę
naszego upadłego, słabego, ziemskiego
ciała na duchowe, nieśmiertelne, pełne
mocy ciało niebieskie. Oddani zimnym
objęciom śmierci członkowie „nasienia” Chrystusa (Bożego) powstaną
jako duchowe istoty posiadające nieśmiertelność itd., ale my, którzy pozostaniemy przy życiu podczas przyjścia
Pana, będziemy przemienieni w jednej
chwili, w oka mgnieniu. Te opisy zdają się przedstawiać przemianę wszystkich mających udział w „pierwszym
zmartwychwstaniu” – tryumfujących
zwycięzców, którzy nie oddali pokłonu
zwierzęciu ani jego posągowi i nie przyjęli jego znamienia. W rezultacie tej
przemiany stali się oni nieśmiertelnymi istotami, nad którymi „druga śmierć
nie ma władzy, lecz będą kapłanami

Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat” (Obj. 20:4‑6). Zapewne
musi to być opis przemiany członków
„małego stadka”, czyli „oblubienicy”,
ponieważ członkowie drugiego, czyli „wielkiego” grona nie są nazwani
zwycięzcami i nie przeciwstawiając się
zwierzęciu, posągowi lub przyjęciu znamienia, oni poddają się pod ich władzę
do czasu, aż tamci (zwierzę itd.) zginą
w czasie ucisku, który już się dla nich
rozpoczął. Zwycięzcami są członkowie
„ciała Chrystusa”. „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak
i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” „Zwycięzca
odziedziczy wszystkie rzeczy.” Zauważyliśmy teraz, że właśnie klasa zwycięzców wspomniana jest w naszym tekście
tytułowym – „Umarli w Chrystusie”
(członkowie „ciała”) oraz żyjący członkowie tej samej klasy, którzy są „porywani” – a ściśle mówiąc, „zabierani”
(według tłumaczenia Diaglottu).
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Przemiana naszej natury, mająca
miejsce w związku z zabraniem nas,
znajduje swoje potwierdzenie w 1 Kor.
15, gdzie wersety 51‑52 zdają się nam
wskazywać, że ta przemiana z fizycznych, ziemskich ciał do duchowych,
niebiańskich ciał jest sama w sobie zabraniem nas, do czego nawiązują słowa: „i tak zawsze będziemy z Panem”.
Po naszej przemianie, kiedy otrzymamy „takie samo chwalebne, duchowe
ciało, jakie ma Chrystus”, staniemy się
niewidzialni dla istot ludzkich, podobnie jak niewidzialny jest On sam oraz
aniołowie. Rozpoznamy niewidoczną
dla ludzkiego wzroku obecność naszego
Pana oraz aniołów, o których jest powiedziane, że oni są „służebnymi duchami,
posyłanymi do pełnienia służby gwoli
tych, którzy mają dostąpić zbawienia”
i „zataczają obóz wokół tych, którzy się
boją Boga”, chociaż my ich nie widzimy.
Ta przemiana z cielesnego do duchowego życia i ciała będzie naszym
„drugim narodzeniem się”. Spłodzeni
z ciała, w słusznym czasie narodziliśmy
się w ludzkim ciele jako cielesne istoty
na podobieństwo pierwszego Adama.
To było nasze pierwsze narodzenie się.
Potem, słowem Jego prawdy otrzymaliśmy spłodzenie z Boga, abyśmy byli
(przyszłym) niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń (Jak. 1:18) i ten
stan osiągniemy przez nasze „narodzenie się z ducha” i przez zupełne upodobnienie się do „drugiego Adama”, otrzymując duchowe życie i ciało na boskim
poziomie. Stąd więc, nawet już teraz
stajemy się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie oraz uczestnikami boskiej natury i nasza przemiana będzie
dokończeniem tego nowego życia. Wtedy wypowiedź Jezusa dotyczącą duchowych ciał będziemy mogli odnieść również do nas samych. „Co się narodziło
z Ducha, duchem jest (...). Wiatr wieje,
dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie
wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie;
tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” w sposób niewidzialny i niezrozumiały dla cielesnego człowieka. „I tak
zawsze będziemy z Panem.”
Powyższy werset mówi, że „spotkamy Pana w powietrzu”. Grecki wyraz przetłumaczony w naszym tekście
słowem „powietrze” w trzech innych
miejscach jest użyty w symbolicznym
znaczeniu do przedstawienia rządu lub
władzy kontrolującej ziemię (Efezj. 2:2;
Obj. 9:2 i 16:17). Uważamy, że występujące w naszym tekście słowo „powietrze” jest również użyte w takim samym
znaczeniu. Kiedy będziemy przemie-
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nieni, staniemy się jak On i w jedności
z Nim będziemy uczestniczyli w rządzeniu, „wykonując nasze dzieło” wydawania wyroków, co będzie „chwałą wszystkich jego świętych” (Psalm 149:9).
Co się tyczy czasu naszej przemiany, wyraźnie określa go brzmienie
„ostatniej trąby” – „siódmej trąby”
(Obj. 10:7 i 11:15‑18) po przyjściu Pana.
Nie potrzebujemy tutaj ponownie przytaczać dowodów, że trąbienie „siódmej
trąby” rozpoczęło się w roku 1840 [pogląd z 1880 r. – przyp. red.] i że będzie
ono trwało do końca czasu ucisku i do
zakończenia się „czasów pogan” w roku
Pańskim 1914. Ten ucisk owego „wielkiego dnia” symbolicznie nazwany jest
tutaj głosem archanioła, który zaczyna
wyzwalać cielesnego Izraela. „W tym
czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami twego
ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie
było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do
tego czasu” (Dan. 12:1).
Nie będziemy tutaj ponownie
przedstawiali przekonującego dowodu
biblijnego, że nasz Pan przyszedł po
swoją Oblubienicę w 1874 roku i wykonuje niewidzialne dzieło, będąc głównym Żniwiarzem pierwocin obecnego
Wieku Ewangelii (Obj. 14:16). On oddziela pszenicę od kąkolu i zbiera żyjących, przyprowadzając ich do stanu
gotowości na mającą nadejść ich przemianę. Ostateczne ich przygotowanie
rozpoczyna się wraz z przyjściem Oblubieńca, kiedy wszyscy gotowi do połączenia się wchodzą z Nim na wesele
– do „pokoju gościnnego”, gdzie mogą
dokonać ostatecznego uzupełnienia
swego stroju. Wtedy dokonuje się przegląd oraz usunięcie tego, który nie ma
założonej szaty weselnej; potem następuje zawarcie związku małżeńskiego,
gdyż Jego małżonka „przygotowała się”
(Obj. 19:7).
Pan Jezus nie przygotowuje osobiście Oblubienicy, która wiedząc o Jego
obecności i o zbliżającym się połączeniu z Nim, w celu osiągnięcia gotowości
gorliwie wykorzystuje pośredników dostarczonych jej do przygotowania się,
którymi są duch i słowo prawdy.
Widzimy, że czas obecności Pana
miał być podobny do dni Noego. Świat
nic o tym nie będzie wiedział (Mat.
24:30; Łuk. 17:26). Mamy powiedziane, że dzień Pański jest „dniem utrapienia, dniem obłoków i gęstych chmur”
(Sof. 1:15; Joel 2:2). Mamy również
powiedziane i to, że „jak błyskawica,
gdy zabłyśnie” (nie będąc jasnością,
ale swoim niewidzialnym elektrycznym

prądem wytwarzając jasność), „tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim”
(Mat. 24:27; Łuk. 17:24).
Zgodnie z powyższymi wersetami,
jeśli Pan ma być „błyskawicą”, a Jego
dzień „dniem chmur”, czyż te obrazy
nie harmonizują ze sobą? Kiedy podczas burzy widzimy błyskawice oraz
słyszymy huk grzmotów, mamy dowody na zachodzące w atmosferze zmiany
i cieszymy się, że zanieczyszczone i zepsute powietrze zostanie przez burzę
oczyszczone.
Zauważmy teraz harmonijność faktów dotyczących naszego zgromadzania
się, za którym tęsknimy. Gdy rozpoznaliśmy, że „głos archanioła” i „trąba
Boża” były symbolami końcowego okresu obecnego wieku i jego burzliwych
wydarzeń, tak teraz widzimy, że „chmury” symbolizują zbliżającą się burzę
tego okresu; „błyskawica” symbolizuje
lub przedstawia obecność naszego Pana
„w Jego dniu”, a „powietrze” jest użyte
jako symbol „duchowego tronu”, z którego Szatan (książę „który ma władzę na
powietrzu” [BG] będzie usunięty, a na
jego miejsce wejdzie nasz Pan wraz ze
swymi współdziedzicami.
Wielki ucisk, jako burza, nieustannie nadciąga nad ziemię. Powietrze
(duchowe „moce ciemności”, obejmujące swoim wpływem „teraźniejszy zły
świat”, są kierowane przez władcę, który rządzi w powietrzu, Efezj. 2:2, przez
księcia tego świata – wieku) staje się
coraz bardziej skażone aż do rozpoczęcia się burzy. Książę ciemności działa
teraz w sercach synów opornych, wykonując swoją własną wolę; a mianowicie: przeciwstawiając się i gwałcąc
sprawiedliwość i prawdę ku utrapieniu całego rodzaju ludzkiego. W miarę zbierania się chmur ludzkie serca
zaczynają omdlewać „ze strachu przed
tymi rzeczami, jakie mają przyjść na
ziemię”. Wkrótce burza rozszaleje się
z całą swoją gwałtownością. Chociaż
napełnia ona wszystkie serca strachem
i przerażeniem, w końcowym efekcie
okaże się wielkim błogosławieństwem
dla ziemi (dla rodzaju ludzkiego),
usuwając „moce powietrza” („moce
ciemności” – nikczemność duchowych
istot działających na wyżynach), wprowadzając na to miejsce uprawnionego do zarządzania ziemią Jezusa wraz
z Jego Małżonką i duchowymi istotami
(mocami powietrza). Tak więc po burzy „wzejdzie słońce sprawiedliwości
z uzdrowieniem na swoich skrzydłach”
i królestwo ciemności ustąpi miejsca
królestwu światłości, a cała ludzkość

będzie radowała się czystym powietrzem i bezchmurną jasnością tego doskonałego dnia.
Zauważamy też, że w miarę potęgowania się burzy rozrywające chmury błyskawice stają się coraz jaskrawsze. Oto różne wersety biblijne, które
wyjaśniają znaczenie zawartej w nich
symboliki: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim”; „Oto przychodzi wśród obłoków”; „Dzień Pana jest
dniem ucisku, dniem obłoków i gęstych
chmur”; „Czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru”
(Psalm 104:3).
Izraelici zgromadzeni u podnóża
Góry Synaj byli figurą na świat, który
otrzymuje Boże wskazówki podczas
ucisku. Jak Izraelici widzieli ogień wychodzący z góry spowitej obłokami, tak
również w czasie ucisku świat rozpozna
Pańską obecność przez wyroki (ogień)
wychodzące z królestwa (z góry), chociaż w tym czasie one będą jeszcze niewyraźne i zasłonięte ciemnymi chmurami (ucisku). Tak, „on objawi się w ogniu płomienistym” (2 Tes. 1:8).
Mojżesz opisuje scenę, kiedy na
widok trzęsienia ziemi ludzi opanował
ogromny strach. „Stałeś przed PANEM,
swoim Bogiem, na Horebie, gdy PAN
powiedział do mnie: Zgromadź mi lud,
abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni
swego życia na ziemi” [5 Mojż. 4:10].
Dlatego więc podczas dnia gniewu Bóg
będzie ogłaszał swoje sądy dla wszystkich ludzi i oni będą przyswajali sobie
naukę, której już nigdy nie zapomną.
„A góra płonęła ogniem aż po samo niebo, okryta ciemnością, obłokiem i mrokiem. I PAN przemówił do was spośród
ognia. Usłyszeliście dźwięk słów, lecz
nie widzieliście żadnej postaci, tylko
głos usłyszeliście.” Jak oni przyswoili
sobie naukę i rozpoznali obecność Boga
JHWH, tak samo będzie i w czasie ucisku. „Oto przychodzi wśród obłoków
i ujrzy go [optomai, rozpozna] wszelkie
oko.” Chociaż „z nadejściem wielkiego
dnia jego gniewu” wszyscy ludzie rozpoznają Jego obecność, to jednak nikt
oprócz świętych nie „ujrzy go takim,
jakim jest”, albowiem „bez uświęcenia
nikt nie ujrzy Pana”. Izraelici rzekli:
„Oto Pan, nasz Bóg, ukazał nam swoją
chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też Jego
głos spośród ognia (...). Jeżeli nadal
będziemy słuchać głosu Pana, naszego
Boga, pomrzemy!”. Wtedy oni upoważnili Mojżesza, aby jako ich pośrednik
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informował ich odnośnie woli Bożej,
którą zobowiązali się przyjmować i wykonywać (5 Mojż. 4:11).
Powyższa rzeczywistość była tylko
cieniem wskazującym nam, jak zostanie „objawiona chwała Pańska, którą
ujrzy wszelkie ciało”. Jednak oprócz
świętych nikt nie zobaczy Króla i oprócz
narodzonych z ducha i będących w duchowych ciałach nikt nie będzie mógł
ujrzeć Królestwa Bożego (Jan 3:3).
W Psalmie 97:1‑6 mamy podany
opis zaprowadzania Królestwa Bożego:
„Pan jest królem (...). Obłok i ciemność
wokół niego (...). Ogień idzie przed obliczem jego i pożera wokoło nieprzyjaciół
jego. Błyskawice jego oświecają świat,
widzi to ziemia i drży. Góry [ziemskie
królestwa] jak wosk topnieją przed obliczem Pana. Przed Panem całej ziemi
(...). A wszystkie ludy widzą chwałę
jego” (NB).
Jakże ten opis harmonizuje ze
wszystkimi innymi obrazami dnia gniewu. Najpierw wspomniane są chmury
ucisku, potem jest mowa o obecności
Pana (jako błyskawicy) objawiającej się
światu przez rozbłysk światła i poznania, które coraz więcej będą odsłaniały
światu Jego moc, chwałę i królowanie,
a ten ogień sądu pożera wszelkie sprzeciwy okazywane wobec sprawiedliwych

rządów. Kończąc więc nasze rozważania, stwierdzamy, że jeśli „on przychodzi wśród obłoków” ucisku itd.,
my będziemy „porwani w obłokach”
tego samego ucisku, to znaczy, po Jego
przyjściu. Jeśli jesteśmy przygotowani, będziemy porwani, aby spotkać się
z Nim, podczas nadciągającego ucisku,
przed rozpętaniem się burzy.
Niewątpliwie król Dawid (pomazany) był figurą na wyzwolenie Kościoła,
co obrazowo zostało pokazane w jego
pieśni zapisanej w 2 Sam. 22:10-18
(NB): „Pochylił niebiosa i zstąpił, mrok
jest pod stopami jego (...). I ukazał się na
skrzydłach wiatru, roztoczył ciemność
wokół siebie jakby szałas, ciemne wody
i gęste obłoki (...). Sięgnął z wysokości
i pochwycił mnie, wyciągnął mnie z toni
wielkiej, wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu” (śmierci). Tak,
kiedy nasz Pan przychodzi, sprowadzając ucisk i ciemność, roztacza On swój
szałas wokół swej Oblubienicy i wyzwala ją od silnego nieprzyjaciela oszańcowanego w ludzkiej naturze, udzielając
jej doskonałości naszej nowej natury
jako chwalebnemu Ciału Chrystusowemu. Panie, pomóż nam być gotowymi
na naszą przemianę, żebyśmy w ten
sposób mogli być „porwani”.

W

Zion’s Watch Tower, listopad 1880, R-152c

Poza zasłoną

swoim Liście do Hebrajczyków
apostoł odwołuje się do zasłony.
Pisze do tych, którzy byli zaznajomieni
z ziemskim Przybytkiem, z jego ustanowieniami i służbami. Apostoł stara się
pokazać, że Przybytek był tylko typem
lub figurą zamierzoną do zobrazowania
prawd duchowych.
Były trzy kotary, z których dwie
zwane były zasłonami. Spójrzmy więc
na nie: Jeśli zbliżylibyśmy się do Przybytku na pustyni, pierwszym przedmiotem przyciągającym naszą uwagę
byłyby białe lniane kotary, które całkowicie zasłaniały wszystko (Przybytek
wraz z jego dziedzińcem) na taką wysokość, że ponad nimi nie bylibyśmy
w stanie niczego zobaczyć, a przez to, że
one całym ciężarem spadały na ziemię,
pod nimi też nie moglibyśmy niczego
dostrzec. Wszystkie czynności wykonywane wewnątrz Przybytku są zakryte
przed naszymi oczami. To jest „kotara”,
czyli zasłona, niewiedzy i niewiary. Ta
zasłona przeszkadza światu w zrozumieniu dzieła ofiary za grzech itd., które

teraz wykonuje się wewnątrz (w Kościele). W obecnym czasie ta kotara zasłania serca i umysły pogan i Żydów. „Zasłona leży na ich sercu”, „ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta”. Ta zasłona
niewiedzy i niewiary zasłania ich pole
widzenia w obecnym Wieku Ewangelii,
kiedy Bóg wybiera lud mający stanowić
ciało Najwyższego Kapłana itd. oraz
przyjmuje „ofiarę za grzech” składaną
przez tego Najwyższego Kapłana. Ale
wkrótce dzieło ich odkupienia będzie
całkowicie zakończone i przyjęte i wówczas „zasłona zostanie zdjęta” (2 Kor.
3:14‑16). Taką samą myśl podaje nam
prorok, oświadczając, że na tej górze
(królestwo, uwielbiony Kościół) Bóg
„zniszczy zasłonę [śmierć] rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie
[niewiedzy i niewiary itd.] rozciągnięte
nad wszystkimi narodami” (Izaj. 25:7).
Jednak obecnie, w celu rozwinięcia
tego osobliwego ludu, dozwolone jest,
aby ta wielka, tymczasowa przeszkoda
pozostawała i jedyny sposób do jej pokonania nazwany jest „bramą”. Ta bra-
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ma przedstawia wiarę w Pana Jezusa,
będącą sposobem zbliżenia się do Pana
Boga. Patrząc na bramę, możemy przez
nią zaglądnąć i zobaczyć ołtarz i umywalnię, które nam wskazują, że Jego
ofiara zapłaciła cenę okupu złożonego
za nas. Nadal pozostajemy na świecie,
ale widząc miłość naszego Stworzyciela i Jezusa, objawioną w wykupieniu
nas, na których ten „ogrom grzechu”
wywarł swoje piętno i gdy tylko uświadomimy sobie tę „wielką miłość, którą
on nas umiłował”, mówimy: Panie, my
nigdy nie zdołamy odpłacić Tobie za
Twoją dobroć i miłość, ale pozwól nam
uczynić coś, co będzie wskazywało, jak
bardzo Ciebie cenimy. Ojciec zapytuje
nas: Czy usłyszeliście wezwanie mojego słowa? Ono oznacza, że każdy z was,
jeśliby chciał wstąpić na drogę, którą
kroczył mój jednorodzony Syn, może
stać się pełnoprawnym synem, uczestnikiem boskiej natury i otrzymać duchowe ciało itd.
Nie mogliśmy zrozumieć całego
znaczenia wypowiadanych słów. Nasze uszy otępiały od słuchania, ale napełnieni wdzięcznością, zapragnęliśmy
ją okazać i posunęliśmy się naprzód.
Weszliśmy przez wiarę. Już dłużej nie
jesteśmy na zewnątrz, wśród niewierzących, ale wewnątrz, wśród „domowników wiary” – Lewitów. Patrzymy na
ołtarz, który, jak nam powiedziano,
przedstawia ofiarę i jesteśmy powiadomieni, że Bóg oczekuje osobistej ofiary.
Patrzymy na napełnioną wodą „umywalnię” i – jak mamy powiedziane –
ona przedstawia słowo Boże, którym
powinniśmy się posługiwać, wyzbywając się grzechów – stawać się „czystymi przez słowo”. Na ołtarzu składamy
niektóre drobne ofiary i oblewając się
niewielką ilością wody, odczuwamy
pełne zadowolenie. Działamy, bawimy
się i tracimy czas w bardzo podobny
sposób, jak to czynią ci (świat), którzy nadal pozostają poza zasięgiem
tej „zasłony” – w niewierze. Ale Pan
Bóg przysyła nam zwiastunów, którzy
wchodząc do naszej społeczności, głoszą: „Wzywamy was tedy, bracia, przez
miłosierdzie Boże” – jeśli odczuwacie
wdzięczność za okazaną miłość Bożą
i pragnienie, by Jego zadawalać oraz
mieć udział w błogosławieństwach, do
których jesteście powołani – „waszym
wysokim powołaniem” – abyście uczynili więcej, niż czyniliście do tego czasu.
Jeśli chcielibyście naśladować przykład
naszego Pana tak, jak postanowiliście
to czynić, na ołtarzu musicie składać
nie tylko te błahostki, lecz wszystko, co
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jest wasze. Ja was wzywam, „abyście
składali wasze ciała jako ofiarę żywą,
świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza
rozumna służba” [Rzym. 12:1].
Nie wszyscy zważają na ten głos,
będąc bardzo zajęci ziemskimi błahostkami. Ale niektórzy są obudzeni. Pozostawiając na boku te ziemskie błyskotki
i kierując swoją uwagę do naśladowania
przykładu Jezusa i apostołów, przedstawiają Bogu siebie jako żywe ofiary
i „uważają siebie za umarłych dla grzechu” i dla „świata.” Teraz już zmieniają
się w zupełności. Z „dziedzińca” weszli
do samego „Przybytku”, przeszedłszy
przez „pierwszą zasłonę”. (Powyższy
wyraz „zasłona” jest przetłumaczony
z innego greckiego słowa niż taki sam
wyraz „zasłona” z 2 Kor. 3:14‑16 oznaczający „kotarę”). Ci, którzy przechodzą
przez tę pierwszą „zasłonę” do „miejsca
świętego”, są tymi, którzy przez wykonywanie swego „przymierza ofiary”
zwani są świętymi. Wszyscy wierzący
przechodzący przez „kotarę” są nazwaPierwsza zasłona
przedstawia, że umarliśmy
dla świata. (...) Nasza
ziemska natura zostaje
oddalona, pozbawiona
życia i jest usuwana poza
obóz na zniszczenie.

ni „przyszłymi świętymi”, jednak swoje
powołanie i wybranie umacniają tylko
ci, którzy będąc posłuszni powołaniu,
składają na ofiarę samych siebie.
Tak więc pierwsza zasłona wyraźnie
przedstawia, że umarliśmy dla świata.
Ciało dobrowolnie oddane na śmierć
i na zniszczenie pozostaje na zewnątrz,
podczas gdy my, jako nowe stworzenia
w Chrystusie, wchodzimy poza tę zasłonę i cieszymy się nowością żywota.
W ten sposób wypełniamy dwa obrazy:
nasza ziemska natura zostaje oddalona,
pozbawiona życia i jest usuwana poza
obóz na zniszczenie, natomiast nasza
nowa natura, w tej samej chwili, znajdując się poza pierwszą zasłoną, już nie
jest ludzką, lecz właściwą członkom ciała Najwyższego Kapłana. My nie tylko
umieramy z Nim, ale również żyjemy
z Nim. „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz
z nim przez chrzest w śmierć” (Rzym.
6:4), „w którym też zostaliście wespół
z nim wzbudzeni” (Kol. 2:12 NB). Nie
mamy już dłużej naszego cielesnego
ciała, gdyż „nie jesteśmy w ciele, ale
w Duchu” (Rzym. 8:9).

Stąd też uważamy, że nasze przejście przez tę pierwszą zasłonę przedstawia śmierć ludzkiej, cielesnej woli, czyli
umysłu i że nasze wejście do wnętrza
Przybytku przedstawia uzyskanie przez
nas stanu duchowej, czyli nowej, natury. „Umarliście bowiem” (jako ludzie),
„a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie (...).
O tym, co w górze myślcie, nie o tym,
co na ziemi. Umarliście bowiem” (Kol.
3:1‑3 NB). Gdyż Pan Bóg „nas wzbudził [w naszych duchowych umysłach]
i wraz z nim nas posadził w okręgach
niebieskich [w duchowym stanie]
w Chrystusie Jezusie” (Efezj. 2:6 NB).
Postępując w naszej nowej naturze,
przychodzimy do drugiej zasłony, lecz
nie możemy przez nią przejść, dopóki
ludzkie ciało nie zostanie całkowicie
zniszczone – co było przedstawione
przez palenie ciała ofiary za grzech
poza obozem. Jednak pamiętajmy, że
ciało „kozła ofiary za grzech” przedstawia cielesne ciała wszystkich członków Chrystusa i dla ich zniszczenia
(„spalenia”) wymagany jest czas całego obecnego Wieku Ewangelii. Chociaż ciało apostoła Pawła było oddane
na ofiarę i zniszczone dawno temu, on
musi czekać: nie może przejść poza
drugą zasłonę, dopóki my wszyscy,
jako współczłonkowie tego samego
ciała, nie zniszczymy naszych cielesnych ciał w taki sposób; „aby oni bez
nas nie stali się doskonałymi” (Hebr.
11:40 BG). Zastanówmy się przez chwilę, czym byłoby dla nas otrzymanie
doskonałości? Czy to byłoby udoskonalenie cielesnej natury? Ależ nie! My
oddaliśmy ją w ofierze na zniszczenie,
zanim przeszliśmy pierwszą zasłonę
i naszym obecnym życiem, które staramy się udoskonalać, jest duchowe życie
w Bogu. Czy nasze ciało cielesne mogłoby służyć pomocą do udoskonalenia
nas, którzy jesteśmy z ducha poczęci
i już duchowo rozwinięci? Oczywiście,
że nie. Teraz posiadamy „umysł Chrystusowy”, „naszą nową naturę” i bardzo
się tym radujemy. Tym, czego nam brakuje do osiągnięcia doskonałości, jest
zgodność duchowego ciała z naszym
„duchowym umysłem”, nową naturą.
Jest to ów stan doskonałości, na który
czekamy. „Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe przeminie.” Teraz
posiadamy częściową cielesność, ale już
wkrótce ona ustąpi swego miejsca ciału
obiecanemu nam przez Pana Boga –
duchowemu – jako chwalebnemu ciału Chrystusowemu. „Kiedy się obudzę,
nasycę się widokiem twoim.”

Zobaczyliśmy, że drugie narodzenie odbywa się w dwóch etapach;
pierwszy etap to spłodzenie z ducha,
gdy będąc w starym ciele, otrzymujemy
nowe życie, które rozwija się kosztem
ciała; drugi etap to nasze narodzenie
przez zmartwychwstanie, kiedy będziemy „narodzeni z umarłych”. Oto teraz
widzimy, że ta sama ogólna nauka zawarta jest w dwóch zasłonach Przybytku. Aby wejść do obecności Pana Boga
– do stanu duchowego życia z Bogiem
– przekroczenie tych dwóch zasłon
przedstawiających ciało jest konieczne.
Umiłowani bracia i siostry, wy wszyscy
weszliście przez zewnętrzną „bramę”,
przez kotarę, wierzycie w Pana Jezusa,
wiedząc, że On nas odkupił. Spośród
wielu, to wy zostaliście powołani, aby
być świętymi i dziedzicami Bożymi. Czy
umacniacie to powołanie? Czy uczynili-
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ście przymierze, aby razem z Panem Jezusem umierać – „przymierze ofiary?”
Czy postępujecie zgodnie z waszym
przymierzem, krocząc w nowości żywota, posłusznie wykonując prawo waszej
nowej natury – prawo miłości? Jeśli
tak, już nie muszę was pytać, wiedząc,
że rezultatem takiego postępowania
jest krzyżowanie „starego człowieka”.
Jeśli przekroczyliście pierwszą zasłonę, dziękujcie Panu Bogu i nabierzcie odwagi, pamiętając, że chcąc „podbijać swoje ciało”, całą swoją duchową
siłę i światłość musicie czerpać z przaśnego chleba i ze złotego świecznika.
Dążmy do tego, by zbliżać się do drugiej zasłony i tam, w kadzielnicy złotego ołtarza, w imieniu Jezusa składajmy
Bogu naszą ofiarę, aby była miłą i wydającą słodką woń.

naszej gotowości przyjęcia słowa Bożego i ducha świętego, nie będziemy przez
niego powiadomieni odnośnie naszego
wysokiego powołania w Jezusie Chrystusie. Kiedy Rebeka w szczególny sposób zaopiekowała się wielbłądami itd.,
ów mąż ozdobił jej twarz złotym kolczykiem i włożył dwie złote bransolety na
jej ręce. Zatem gdy otrzymujemy ducha
świętego i słowo Boże, one uwidaczniają się na naszych twarzach i w działaniu
naszych rąk (złoto symbolizuje łaskę).
Nie możemy posiadać duchowych błogosławieństw, które nie wywierałyby
wpływu na nasze życie i cokolwiek przyszłoby nam wykonać, powinniśmy nieustannie okazywać łaski (dary) ducha
świętego.
„Rebeka pobiegła i opowiedziała
rodzinie matki swej o tym, co zaszło.”
Tak i oblubienica Jezusa po otrzymaniu nawet tylko niektórych darów ducha świętego „lubi opowiadać historię
zbawienia”. Kiedy brat Rebeki zobaczył
siostrę ozdobioną klejnotami, ugościł
sługę i zatroszczył się o wielbłądy. Także liczni przyjaciele oblubienicy, związani z nią duchem, radują się zaletami
jej pokory i cichości itd., i z tego powodu oni przyjmują ducha Bożego i słowo
Boże jako gościa, lecz nie tak, jak oblubienica ich przyjmuje, w charakterze
przewodnika i pomocnika prowadzącego ją do Izaaka. Podczas gościny sługa
przedstawia cel swego przybycia; Rebeka przyjmuje zaproszenie, aby udać się
w podróż i otrzymuje dalsze podarunki, tym razem srebrne i złote (wiedza
i łaska), a członkowie rodziny, którzy
nie powstrzymywali jej od opuszczenia
domu, też otrzymali „kosztowne upominki”. Tak samo jest z nami i nie tyle
kiedy na początku otrzymujemy ducha
Bożego i słowo Boże, lecz gdy one stają się naszymi gośćmi, wtedy jest nam
obwieszczana ta wspaniała nowina
odnośnie naszego wysokiego powołania. Przez przyjęcie tegoż powołania
oraz jego warunków – opuszczając
nasz „dom rodzinny” itd., zostają nam
udzielone dalsze błogosławieństwa
dotychczas ukrytych skarbów wiedzy
i łaski, które sobie przyswajamy i wtedy otrzymujemy poznanie niektórych
„głębokich rzeczy Bożych”.
Rebeka rozpoczyna swoją podróż
natychmiast i w taki sam sposób my
musimy rozpocząć naszą podróż. Duch
Boży ma do wykonania dzieło, z którym nie będzie zwlekał; jeśli jesteśmy
oblubienicą, podróż do naszego nowego domu niebiańskiego będziemy
chcieli rozpocząć od razu, natychmiast.

Zion’s Watch Tower, listopad 1880, R-153

Izaak i Rebeka

ak już zauważyliśmy, liczne opisy
starotestamentowych wydarzeń,
oprócz dostarczania nam materiału historycznego, są dla nas przedmiotem
szczególnego zainteresowania z powodu faktu, że przedstawione w nich osoby i wydarzenia często są używane jako
prefiguracje duchowych prawd, odnoszących się obecnie do nas.
Do tych figur często odwoływali
się apostołowie, a szczególnie Paweł.
W Rzym. 9:7‑8 i w Gal. 4:22‑31 pokazuje on, że Abraham prefigurował
Boga; że jego żona Sara była figurą na
Przymierze Ewangelii; że Jezus Chrystus (i my w Nim) jest potomstwem
tego przymierza, które „jest matką nas
wszystkich”. Niewolnica Hagar przedstawiała Zakon oraz jej potomstwo, cielesny Izrael, a wszyscy będący w społeczności z Bogiem są potomstwem
tego przymierza nie przez łaskę, lecz
przez zachowanie Prawa. (Obecnie są
tacy ludzie, którzy uważają się za Boże
dzieci z powodu zachowywania Prawa
– przez święcenie siódmego dnia, czyli sabatu itd.). Abraham miał „potomstwo” z Sary, w którym ześrodkowane
były obietnice błogosławienia całego
rodzaju ludzkiego. Również w pozafigurze Bóg ma „potomstwo” przez
przymierze ewangelii, czyli przymierze
łaski, w którym to potomstwie ześrodkowane są obietnice wszystkich błogosławieństw; „którym nasieniem jest
Chrystus”, „jeśli jesteście Chrystusowi
[jako ciało, oblubienica], tedy jesteście

potomkami Abrahama [Bożym potomstwem] i dziedzicami według obietnicy”
(Gal. 3:29).
W przeszłości zastanawialiśmy się
nad niektórymi figuralnymi aspektami
poszukiwania małżonki dla Izaaka –
Rebeki, uważając, że w powyższej historii mamy pokazany obraz wyboru „małżonki” Jezusa, ale głębsze przebadanie
tego tematu wskazuje na pewne punkty
dotychczas niezauważone. Dlatego więc
spróbujmy ponownie rozważyć ten temat. Izaak nie wybierał sobie małżonki
osobiście, lecz wybrał mu ją Abraham
za pośrednictwem swego sługi, co obrazuje fakt, że Bóg przez swego ducha
(sługę) wybiera małżonkę dla Chrystusa (Jan 17:2‑24). Jeśli sługa przedstawia ducha Bożego, rozumiemy, że
wielbłądy, na których przyjechał on do
Rebeki (które również wiozły podarunki), przedstawiają słowo Boże. Po przybyciu do wyznaczonego miejsca sługa
upatrywał panienki, która poproszona
o udzielenie mu gościny, sama wyraziłaby gotowość zatroszczenia się również
o jego wielbłądy. Tak samo i my, jeśli
chcielibyśmy być zaliczeni w poczet
członków małżonki, musimy „przyjąć
słowo Boże” z taką samą gotowością.
Dopóki Rebeka nie napoiła wielbłądów,
sługa trzymał w sekrecie wielkość Abrahamowego bogactwa, którego jedynym
spadkobiercą był Izaak. Sługa nie wyjawił też celu swego przybycia, którym
było znalezienie małżonki dla Izaaka.
Tak samo też, dopóki my nie okażemy

wieczorne cienie wskazują na wschód ...
Z radością pozostawimy za sobą nasz
ziemski dom, którego uroki nawet na
chwilę nie mogą równać się z urokami domu naszego Ojca Niebiańskiego.
Według zalecenia sługi, Rebeka pojechała na wielbłądach. Tak i my, będąc
kierowani duchem Bożym, jesteśmy
wspierani i prowadzeni do przodu przez
słowo Boże. Również panny usługujące
Rebece „wsiadły na wielbłądy”, jadąc za
nią. W ten sposób i one były poddane
kierownictwu sługi. Tak też mamy powiedziane o „wielkim gronie”, którego
członkowie postępują za oblubienicą
Chrystusa. „Panny, przyjaciółki jej są
prowadzone do ciebie” (Psalm 45:14).
One wszystkie zdążają do tego samego
duchowego stanu niebiańskiego, ale
tylko oblubienica ma być współdziedziczką wszystkich rzeczy. „Zwycięzca
odziedziczy wszystkie rzeczy.”
Teraz oni zbliżają się do końca podróży. Wkrótce Izaak i Rebeka spotkają się i nasze zainteresowanie wzrasta,
gdy uświadamiamy sobie, że to, co
dotychczas było wyraźnym obrazem,
powinno nasunąć nam myśl odnośnie naszego spotkania się z Panem.
Izaak wychodzi i spotkawszy Rebekę
na drodze, sam wprowadza ją do namiotu swej matki Sary. Tak samo nasz
Pan ma przyjść, aby zabrać swoją Oblubienicę i wprowadzić ją do pełnego
posiadania rzeczy należących do przymierza Sary. Nasze wejście i objęcie
wszystkich rzeczy odnoszących się do
naszego przymierza będzie oznaczało „błogosławienie” przez nas „całego
rodzaju ludzkiego” i chociaż oczekujemy bardzo prędkiego połączenia się
z naszym Panem, to jednak, zanim zaczniemy dzielić z Nim wszystkie błogosławieństwa obiecane nam w przymierzu – gdy otrzymamy hojne wejście
do namiotu matki, spodziewamy się
podróżować z Nim aż do roku Pańskiego 1914 [koniec „czasów pogan”
– artykuł napisany został w roku 1880
– przyp. tłum.].
Czytamy, że Izaak „wracał od studni, zwanej Studnią Żyjącego, który mnie
widzi”. Czy nazwa tej studni posiada jakieś specjalne znaczenie i dlaczego jest
ona wyszczególniona? Studnia została
nazwana przez Hagar, która powiedziała: „Wszak oglądałam tutaj tego, który
mnie widzi! Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi!” (1 Mojż. 16:13‑14 NB). Hagar była
świadoma, że to był Bóg, że ją widział
i mówił do niej, chociaż ona Go nie

widziała. Jeśli uważamy, że wzmianka
dotycząca powrotu Izaaka od tej studni
może mieć pewne znaczenie, to mogłaby nim być nauka, że Pan przychodzi na
nasze spotkanie w sposób dla nas niewidzialny.
Kiedy sługa powiadamia Rebekę
o obecności Izaaka, ona natychmiast
opuszcza swoje panny przyjaciółki, zakrywając się przed nimi zasłoną. Rebeka zsiada z wielbłąda i jest z Izaakiem.
„Na zawsze z Panem! Niech tak się
stanie!” Czego uczy nas teraz ten aspekt
figury? Wierzymy, że ciągle jeszcze słowo Boże prowadzi nas do przodu. Duch
Boży jest nadal naszym przewodnikiem
i nauczycielem. On teraz powiadamia
nas o niewidzialnej obecności Tego, który już przyszedł. Niektórzy członkowie
„oblubienicy” już dowiedzieli się o tym,
inni dowiadują się każdego dnia. Gdy
wszyscy będą powiadomieni, następnym z kolei krokiem będzie pozostawienie przez nas członków „wielkiego
grona” – zniknięcie z ich oczów – przejście poza zasłonę ciała – otrzymanie
doskonałego stanu duchowego; w jednej chwili przemienieni ze stanu śmiertelnego do nieśmiertelnego; z cielesnego do duchowego; uczynieni na podobieństwo chwalebnego ciała Chrystusa.
Wtedy „ujrzymy go takim, jakim jest”,
gdyż „będziemy do niego podobni”. Co
za chwalebna nadzieja, radosna chwila!
Wkrótce nowa natura będzie całkowicie uwolniona od ograniczeń cielesnego ciała, otrzymując ciało „według jego
upodobania”. Wkrótce już zsiądziemy
z wielbłądów i przeszedłszy pod zasło-

ną, rozstaniemy się z przewodnim kierownictwem sługi. Kiedy nastanie to, co
jest doskonałe, nie będziemy już więcej
potrzebowali podtrzymujących i wspomagających nas obietnic słowa Bożego
jak również kierownictwa pocieszyciela,
albowiem „poznamy tak, jak sami jesteśmy poznani” i „ujrzymy tak, jak sami
jesteśmy widziani”.
Zion’s Watch Tower, listopad 1880, R-161

Rozmaitości

K

toś przepięknie powiedział: „Zauważyłeś, że wszystkie wieczorne
cienie wskazują na wschód, gdzie nastąpi wschód słońca. Tak więc każdy
cień rzucony przez obniżające się słońce ziemskiej pomyślności wskazuje
z niezawodną pewnością na lepsze nadzieje, które są rozniecane przez jaśniejące obietnice Boga”.

P

rzyzwyczajaj się do intensywnego myślenia. Umysłowy kapitał,
podobnie jak finansowy, aby być cokolwiek wart, musi być dobrze zainwestowany – musi być właściwie dopasowany i zastosowany. Oznacza to, że
rozważne, głębokie i intensywne myślenie jest niezbędne, jeśli pragnie się
osiągnąć dobre rezultaty.

W

momencie, w którym staramy się
wyjrzeć poza objawienie i badać
tajemnice natury, tracimy rzeczywistą
dobrą ocenę jednego i drugiego.
Zion’s Watch Tower, grudzień 1880, R-173c
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