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W numerze:
Jehowa Bóg nasz jeden jest
„Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego 
wszystko”. 

Porywający prąd czasu
„Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, 
cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli”.

Mesjasz – Pośrednik
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swe-
go jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
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Jehowa Bóg nasz jeden jest
WATCH TOWER  OBDAROWANY IMIENIEM PONAD WSZELKIE IMIĘ

„Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego 
wszystko” – 1 Kor. 8:6.

Pomimo szeroko ogłaszanej i przyjmowanej 
nauki o trójcy, my trzymamy się nauki Pisma 

Świętego, że jest tylko jeden Bóg. Jezus nazywał 
Boga swoim Ojcem, a o sobie mówił, że jest Sy-
nem Bożym. Ojciec znaczy życiodawca. Syn jest 
potomkiem, czyli tym, co otrzymał życie od ojca. 
To określenie wskazuje, że Ojciec istniał wpierw. 
Toteż Jezus mówi o  sobie: „Gdyżem ja od Boga 
wyszedł i przyszedłem” (Jan 8:42).

W pismach naszych1 wykazaliśmy wyraźną 
naukę Pisma Świętego, że Jezus w przedludzkim 
stanie był Logosem, to jest Słowem, czyli wyko-
nawcą słowa u Ojca; i  że jako taki był nazwany 
bogiem, ale nie Bogiem Ojcem. W  kwestii tak 
ważnej jak równość Ojca i Syna nie powinniśmy 
polegać na innych ludziach i  ich naukach, lecz 
tylko na natchnionych pisarzach Pisma Świętego. 
Nie powinniśmy przyjmować żadnego dogmatu 
niemającego poparcia Słowa Bożego. Zapytajmy 
się Jezusa. Jego odpowiedzią jest: „Ojciec mój 
większy jest niż ja”; „Nie mogęć ja sam od siebie nic 
czynić; jako słyszę, tak sądzę”; „Ojciec mój, który 
mi je dał, większy jest nad wszystkie”; „Wstępuję 
do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga 
waszego”; „Toć jest żywot wieczny, aby Cię poznali 
Samego prawdziwego Boga i któregoś posłał Jezusa 
Chrystusa” (Jan 14:28, 5:30, 10:29, 17:3, 20:17).

W pismach naszych wykazaliśmy, że Jezus był 
pierwszym stworzeniem Bożym, jedyną istotą 
stworzoną wprost przez Boga Jehowę i że wszystko 
inne Bóg stwarzał przez Syna. Czytamy, że Jezus 
był „początkiem stworzenia Bożego”; „pierworod-
nym wszystkich rzeczy stworzonych”; że to „Alfa 
i  Omega, początek i  koniec, pierwszy i  ostatni”; 
czyli jedyny bezpośrednio przez Ojca stworzony 
(Obj. 3:14, 22:13; Kol. 1:15). Apostoł Jan mówi (Jan 
1:1-3): „Na początku [nie Boga, bo Bóg nie miał 
początku, ale na początku dzieła stwarzania] było 
Słowo [Logos], a ono Słowo było u Boga, a Bogiem 
było ono Słowo. Wszystkie rzeczy przez nie się 
stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało”. Czy 
przedmiot ten można określić wyraźniej? Po cóż 
czynić niepotrzebne zamieszanie? Po co zwalczać 
tak wyraźne świadectwa Słowa Bożego, a podtrzy-
mywać teorię uformowaną w  średnich wiekach 
i niemającą biblijnego poparcia?

1 Watch Tower i „Wykłady Pisma Świętego” – przyp. red.

My uczymy i uczy tego Pismo Święte, że Pan 
Jezus zstąpił z  nieba na ziemię, że narodził się 
z  panny, że „to Słowo [Logos] ciałem się stało 
i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę jego 
[uczniowie Jego widzieli] chwałę jako jednorodzo-
nego od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jan 1:14). Jezus 
nie miał dwóch natur, lecz jedną, ponieważ wyższą, 
duchową naturę zamienił na ludzką. Pismo Święte 
mówi wyraźnie, że będąc bogatym, stał się ubogim, 
abyśmy ubóstwem Jego ubogaceni byli (2  Kor. 
8:9). Mówi także, iż gdy Jezus wzrastał do męskiej 
dojrzałości, pomnażał się w łasce u Boga i u ludzi, 
że był doskonały – „święty, niewinny, niepokalany, 
odłączony od grzeszników” – Łuk. 2:52; Hebr. 7:26.

Jezus stał się Nowym 
Stworzeniem
W trzydziestym roku życia ten doskonały Jezus, 

doszedłszy według Zakonu do męskiej dojrzałości, 
poświęcił swoje życie Bogu jako wielką ofiarę za 
grzech ludzkości, wypełniając Pismo: „Aleś Mi 
ciało sposobił”, „na ucierpienie śmierci” (Hebr. 
10:5, 2:9). Tę dobrowolną ofiarę człowieka Jezusa 
Bóg przyjął i to swoje przyjęcie okazał zaraz przy 
Jordanie, gdy pomazał Jezusa duchem świętym. 
Od tej chwili Jezus oprócz doskonałości ludzkiej 
posiadał także z ducha spłodzony umysł. Był No-
wym Stworzeniem i jako Nowe Stworzenie miał 
dokonać ofiary swego ciała, a  Jego nowy umysł, 
Nowe Stworzenie, miało się udoskonalić. Jezus 
modlił się, aby była przywrócona Mu chwała, 
którą miał u Ojca „pierwej niżeli świat był” (Jan 
17:5). W pokorze swej Jezus nie prosił o większą 
chwałę. Gdy dokonał swej ofiary na Kalwarii, Jego 
nowy umysł, Jego z ducha spłodzona nowa natura, 
otrzymała przy zmartwychwstaniu nowe ciało, ja-
kie Ojciec obiecał. „Wsiane w niesławie”, On został 
„wzbudzony w chwale”; „wsiane w słabości”, został 
„wzbudzony w mocy”; było wsiane „ciało cielesne, 
lecz zostało wzbudzone ciało duchowe” – 1  Kor. 
15:43-44.

Nasz Pan jako najpierwsze stworzenie, nie był 
stworzony w taki sam sposób jak aniołowie, bo-
wiem był On bezpośrednim stworzeniem Ojca, 
aniołowie zaś byli stworzeniami Bożymi pośred-
nio, czyli stworzeni zostali przez Syna. Św. Paweł 
oświadcza, iż wszystkie rzeczy są z Ojca i przez 
Syna (1 Kor. 8:6). Tenże Syn był zaszczytnym wy-
konawcą całego dzieła stwarzania.

Jezus stał się Chrystusem, czyli Pomazańcem, 
gdy został pomazany duchem świętym przy 
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chrzcie. Udoskonalonym jako Chrystus był przy 
zmartwychwstaniu. On był bogiem (słowo bóg 
oznacza „możny”), zanim przyszedł na świat; był 
także bogiem od czasu, gdy otrzymał spłodzenie 
z ducha świętego przy Jordanie i jest dotąd bogiem 
siedzącym po prawicy Ojca, lecz nie jest Bogiem 
(w takim znaczeniu jak jest Ojciec), nigdy Nim nie 
był i nigdy nie będzie. Zauważmy ponownie Jego 
słowa, które po zmartwychwstaniu wypowiedział 
do Marii Magdaleny: „Wstępuję do Ojca mego 
i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego” 
(Jan 20:17). Posłuchajmy, co mówi Apostoł Paweł: 
„My mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko 
[…] i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego 
wszystko” (1  Kor. 8:6). Na innym miejscu tenże 
apostoł, mówiąc o Bogu Jehowie, tak się wyraża: 
„Bóg i  Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
i znowu: „Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa” – 
2 Kor. 1:3; Efezj. 1:3,17.

Ogólnie uznawane, lecz 
niebiblijne pojęcie
Pan Jezus nie jest drugą osobą w trójcy. Słowo 

„trójca” jest niebiblijne i niebiblijne jest również 
znaczenie tego słowa. Św. Paweł określa tę spra-
wę wyraźnie w  słowach powyżej zacytowanych. 
Mówi także, iż Jezus nie pożądał przez „drapiestwo 
równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie” 
(Filip. 2:6-7). Powyższy tekst, gdy właściwie jest 
tłumaczony, nie nasuwa myśli, iż Jezus uważał się 
równym Bogu Ojcu, ale raczej myśl przeciwną 
temu. W  zwykłym tłumaczeniu [tak polskim, 
jak i angielskim – przyp. tłum.] myśl tego tekstu 
została oddana mylnie. Lecz gdy się zauważy cały 
ten argument apostoła, można łatwo zauważyć, że 
apostoł wykazuje tu uniżenie się Chrystusa, a nie, 
że On rościł sobie pretensję bycia równym Bogu.

Słowa „trójca” nie ma w  całej Biblii. Jedyny 
tekst, który jakoby podtrzymywał myśl o „trójcy”, 
uważany jest nawet przez samych trynitarzy za 
fałszerstwo, dodane do tekstu, gdzieś około piąte-
go wieku. Ten dodatek stanowi część 1 Listu Jana 
5:7-8. Cytujemy cały ten ustęp, stawiając fałszywy 
dodatek w nawiasach: „Albowiem trzej są, którzy 
świadczą [na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, 
a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na 
ziemi] Duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są”. 
Słowa, które powyżej umieściliśmy w nawiasach, 
są uznawane za fałszywy dodatek. W taki sposób 
traktowały je takie autorytety jak Izaak Newton, 
Benson, Adam Clarke, Horne, Griesbach, Tischen-
cdorf i Alford.

W pismach naszych objaśniliśmy, że był czas, że 
Bóg Jehowa był tylko sam, gdzie nie było nikogo 
więcej, nawet Jezusa. Jakże inaczej mogłoby Pismo 
Święte mówić, że Jezus był „początkiem stworzenia 

Bożego” (Obj. 3:14)? Co za wartość miałby język, 
gdybyśmy słowom nie nadawali ich rzeczywistego 
znaczenia? Nie ulega wątpliwości, że Jezus miał 
początek. Ten początek był wiele wieków przed-
tem, zanim przyszedł On na ziemię jako człowiek, 
aby umrzeć za Adama i za cały jego rodzaj. Ci, co 
sprzeciwiają się nam, powinni przynajmniej prze-
czytać nasze pisma, zanim zaczną nas krytykować. 
Przeczytawszy, przestaliby krytykować, o  ile są 
uczciwymi, bo poznaliby, że nie ma podstawy do 
krytykowania tych, co trzymają się Pisma Świętego 
jako Boskiego Słowa.

Logos przemieniony na istotę 
ziemską
Jezus, zanim przyszedł na świat, miał naturę nie-

biańską. Jak to już wykazaliśmy, naturę tę zamienił 
na ziemską, aby swoje ciało, swoje człowieczeństwo 
mógł złożyć na okup za grzechy całego świata. Do-
konawszy tego wielkiego dzieła, Jezus został przez 
Ojca wyniesiony do stanowiska i natury wyższej, 
aniżeli miał poprzednio; pomimo że Jego poprzed-
nie stanowisko było zaraz następne po Ojcu. Św. 
Paweł opisuje stanowisko, które Jezus otrzymał 
po zmartwychwstaniu, w  następujący sposób: 
„Dlatego też Bóg nader go wywyższył i  darował 
mu imię, które jest nad wszelkie imię; aby w imie-
niu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi 
i tych, którzy są pod ziemią [tych, co są w grobach, 
lecz mają powstać, aby poznać Prawdę, która jest 
w Jezusie], a wszelki język, aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” – Filip. 
2:9-11.

Jezus, gdy był na ziemi, nie był człowiekiem 
grzesznym, w  żadnym znaczeniu tego słowa. 
Jego narodzenie z panny Marii było cudowne. 
Jego święte życie zostało przeniesione do stanu 
ziemskiego. Stał się człowiekiem – „świętym, 
niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzesz-
ników”, a  przeto odpowiednim, aby być wielką 
ofiarą za grzech, tak za Adama, jak i za całe jego 
potomstwo. Do czasu swego chrztu w Jordanie był 
tylko człowiekiem Jezusem, lecz pomazanie, jakie 
tam otrzymał, uczyniło Go Pomazańcem Bożym, 
Chrystusem, Mesjaszem.

Stał się uczestnikiem boskiej 
natury
Jezus był bogiem, czyli Możnym, wyższym od 

aniołów, zanim stał się człowiekiem. Gdy się naro-
dził jako dziecię, nie był bogiem, lecz istotą ludzką; 
także jako doskonały człowiek, w  trzydziestym 
roku życia, nie był bogiem. Lecz gdy został po-
mazany duchem świętym, czyli mocą Bożą, Jezus 
stał się znowu Możnym, mocą tego spłodzenia 
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z ducha świętego. Od czasu zmartwychwstania jest 
bogiem większym aniżeli kiedykolwiek przedtem, 
uczestnikiem boskiej natury; a  Jego Kościół jest 
powołany do tej samej chwały, aby był wraz z Nim, 
podobny Jemu, jako Jego Oblubienica, członkowie 
Jego chwalebnego Ciała (2 Tes. 2:14; 1  Jana 3:2; 
Obj. 21:2,9, 22:17; 1  Kor. 10:16,17, 12:12,13,27; 
2 Piotra 1:4).

Nasz Pan jest Głową swego Kościoła, a Głowa 
i Ciało muszą być uczestnikami tej samej natury 
w  chwale. Jezus wydał swoją naturę ludzką na 
śmierć, aby odkupić rodzaj ludzki. Przez część 
trzech dni był umarły w  grobie – nie był żywy 
w  żadnym znaczeniu, ponieważ śmierć jest zu-
pełnym pozbawieniem życia. Jezus złożył swe 
życie ludzkie, aby go nigdy więcej z  powrotem 
nie otrzymać. Ono było okupem za świat. Jezus 
wzbudzonym został do boskiej natury, co było 
wywyższeniem, jakiego żadne stworzenie Boże 
przedtem nie dostąpiło. Oblubienica Jego powoła-
na jest do tej samej chwalebnej natury co Chrystus, 
w którego dziedzictwie ma uczestniczyć. Jezus był 
wzbudzony od umarłych mocą Bożą (Rzym. 6:4, 
8:11; Dzieje Ap. 2:22,24,32,33).

Mylny pogląd trynitarzy
Zauważmy na chwilę, od jak wielkiego zamie-

szania jesteśmy zachowani przez przyjęcie biblij-
nego świadectwa odnośnie do Pana Jezusa i przez 
odrzucenie niedorzecznych nauk średniowiecz-
nych. Jesteśmy uwolnieni od myślenia, że nasz Bóg 
jest trzema osobami w  jednym ciele albo jedną 
osobą w  trzech ciałach. Trynitarze nie wiedzą, 
które z tych określeń byłoby właściwsze – niektó-
rzy używają jednego, a inni drugiego. Lecz oba są 
w zupełności błędne, ponieważ trzy nie mogą być 
jednym, a jeden nie może być trzema. Jedność po-
między Ojcem i Synem była wytłumaczona przez 
samego Pana. On modlił się, aby Jego uczniowie 
stali się jednym, w takim samym znaczeniu, jak 
On i Ojciec byli jednym – rozumie się więc samo 
przez się, że Jezus nie prosił, aby Jego uczniowie 
stali się jedną osobą, ale aby byli jednym w duchu, 
w umyśle i celu, tak jak był Jezus z Ojcem (zob. 
Jan 17:20-23). Naśladowcy Jezusa stają się jednym 
w umyśle i celu wtedy, gdy wyrzekają się swej woli, 
aby czynić wolę Bożą. A Jezus i Ojciec są jednym, 
ponieważ Jezus poddał swoją wolę pod wolę Ojca, 
mówiąc: „nie moja wola, lecz twoja niech się stanie”. 
„Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moję, 
ale wolę onego, który mię posłał”. „Oto idę, abym 
czynił, o Boże wolę twoję”. To są słowa Jezusowe 
wypowiedziane do Ojca.

Opisując powstanie poglądu trynitarzy, religijny 
dykcjonarz Abbotta i Conanta, na stronicy 944, 
podaje, co następuje: „Pojęcie trynitarzy zaczęło 

się uwydatniać i  formować w  doktrynę dopiero 
na początku czwartego stulecia. Około tego czasu 
podjęto starania, aby naukę tę pogodzić z wierze-
niem kościoła w jednego Boga. Z tych zabiegów 
rozwiązania tego problematu wypłynęła doktryna 
o  trójcy. Trójca jest znamienną charakterystyką 
hinduizmu, a spotyka się ją także w mitologiach 
perskiej, egipskiej, rzymskiej, japońskiej i najstar-
szej greckiej”.

Protestanci, między wieloma innymi naukami 
zapożyczonymi od papiestwa, przyjęli także naukę 
o trójcy, pomimo że jej wykształceni zwolennicy 
wiedzą dobrze o tym, że nie ma ona poparcia ani 
jednego tekstu Pisma Świętego. Ktokolwiek by 
nie wyznał tej niebiblijnej nauki i nie wierzyłby 
w  nią, tego artykuły Związku Ewangelickiego 
uznają za nieprawowiernego – za heretyka. List 
do Hebrajczyków 1:8 używany jest przez trynita-
rzy za dowód, że Jezus jest Jehową. Twierdzenie 
swoje opierają na tym, że słowo Bóg w tym tekście 
przetłumaczone jest z greckiego „theos”, tak samo 
jak w wierszu 9, gdzie podobne słowo zastosowane 
jest do Ojca. Nie chcą widać zauważyć, że słowo 
„bóg” w 2 Kor. 4:4, które stosuje się do Szatana, 
przetłumaczone jest również z greckiego „theos”. 
„Theos” jest zastosowane do każdego, mającego 
pewną władzę, tak samo jak „elohim” używane jest 
w języku hebrajskim.

List do Filipian 2:8-9 wskazuje, że obecna chwała 
naszego Pana jest większa aniżeli ta, którą miał, 
zanim stał się człowiekiem. Gdyby tak nie było, to 
nie można byłoby tego nazywać wywyższeniem. 
Jezus, będąc teraz w naturze boskiej, nieśmiertel-
nej, nie może więcej umrzeć. „Chrystus więcej nie 
umiera”. Jak prostym, zrozumiałym i  logicznym 
jest świadectwo Pisma Świętego w  porównaniu 
do ludzkich tradycji! W jaki odmęt sprzeczności 
i zamieszania wchodzą ci, co głoszą, że Jezus i Oj-
ciec są jednym Bogiem! Takie pojęcie obejmowa-
łoby w sobie mniemanie, że nasz Pan odgrywał 
obłudną rolę, gdy był na ziemi; że tylko udawał, 
iż modlił się do Boga, jeżeli On sam był tymże 
Bogiem. Obejmowałoby także myśl, iż ponieważ 
jest napisane, że Bóg nie może być kuszony, przeto 
kuszenie Jezusa przez Szatana byłoby tylko obłud-
ną komedią. Inna jeszcze rzecz – Bóg Ojciec był 
zawsze nieśmiertelny, z tego wynika, że nie mógłby 
umrzeć. Jakżeż tedy mógłby Jezus umrzeć, jeżeli 
był takim samym Bogiem? Wszyscy apostołowie 
byliby fałszywymi świadkami, głosząc, że Jezus 
umarł i  zmartwychwstał, jeżeli On rzeczywiście 
nie umarł. Pismo Święte wszakże mówi wyraźnie, 
że On umarł – „wylał na śmierć duszę swoją”, a nie 
tylko ciało, jak to wielu twierdzi – Izaj. 53:12.

Przyznając, że Jezus w  rzeczywistości umarł, 
trynitarze popadają w drugą skrajność, po-
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nieważ, jeżeli Bóg składa się z  trzech osób, jak 
mówią, to gdy Jezus umarł, wszystkie trzy osoby 
musiały umrzeć. Jeżeli wszystkie trzy umarły, to 
kto przyprowadził ich ponownie do życia? Jak 
niedorzecznie to wszystko brzmi! Zaiste, jeżeli 
Jezus i Ojciec są jedną i tą samą istotą, to gdy Jezus 
umarł, Ojciec także musiałby umrzeć. Czyż mamy 
w ten sposób zadawać kłam apostołom, prorokom 
i samemu Jezusowi, i czy mamy ignorować nasz 
rozum i zdrowy rozsądek, aby tylko podtrzymać 
błędny dogmat, podany nam z ciemnej, zabobon-
nej przeszłości przez odpadły kościół? Nie! „Do 
zakonu raczej i do świadectwa [Pisma Świętego]; 
ale jeźli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, 
w którym nie masz żadnej zorzy” – Izaj. 8:20.

Świadectwo Biblii o duchu 
świętym
Następnie chcemy się dowiedzieć, co Pismo 

Święte mówi o duchu świętym. Kościoły nominal-
ne, tak protestanckie, jak i katolicki, twierdzą, że 
duch święty jest postacią, trzecią osobą w trójcy. 
Mówią też, że to wszystko jest „wielką tajemnicą”. 
Zaiste, jest to tajemnica, którą odznacza się cała 
zamieszana i przez ludzi ułożona teologia Babilo-
nu. Lecz dla tych, co udają się do Słowa Bożego 
po potrzebną informację, wszystko jest jasne i wy-
raźne. Podajemy myśl, że za właściwe należy uznać 
tylko takie określenie ducha świętego, które by 
odpowiadało i harmonizowało wszystkie wersety 
traktujące o tym przedmiocie. Podamy najprzód 
takie określenie, potem poprosimy Czytelnika, 
aby to określenie zastosował do każdego wersetu, 
w którym wyrażenie „duch święty” się znajduje, 
a zobaczy, że wszystkie teksty będą w harmonii.

Rozumiemy, że Pismo Święte uczy, że duch 
święty to Boska wola, wpływ, moc albo uspo-

sobienie, które działają wszędzie, w  różnoraki 
sposób, według Boskiego upodobania. Bóg używa 
swego ducha, czyli swą energię, w różny sposób, 
posługując się różnymi przewodami i  osiągając 
różne rezultaty. Cokolwiek Bóg czyni przez pewne 
przewody, jest tak samo Jego dziełem, jakby to 
czynił wprost, ponieważ wszystkie te przewody są 
Jego tworem – stworzone Jego mocą; podobnie jak 
o budowniczym wyrażamy się, że zbudował dom, 
chociaż on sam może przy budowaniu tego domu 
nie dotknął się żadnego narzędzia. On jednak zbu-
dował dom przez swój materiał i swoje przewody, 
którymi są robotnicy, maszyny itp. Podobnie, 
gdy czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię, nie 
powinniśmy przypuszczać, że On osobiście to 
formował. Należy raczej rozumieć, iż użył do tego 
pewnych przewodów. „On rzekł i stało się, rozkazał 
i  stanęło”. Boska święta moc działała przez Jego 
Jednorodzonego. Duch Boży działał w dawnych 
czasach także przez proroków. „Od Ducha Święte-
go [mocą Bożą] pędzeni będąc mówili święci Boży 
ludzie”. Zaimek męski jest często zastosowany 
do świętego ducha Bożego, ponieważ słowo Bóg, 
który jest duchem, jest rzeczownikiem rodzaju 
męskiego. Jednakowoż wszędzie, gdzie słowo duch 
święty użyte jest samodzielnie (gdzie nie jest sto-
sowane do duchowych istot), nie powinno mieć 
zaimka rodzaju męskiego, ponieważ nie określa 
osoby, lecz moc, wpływ, wolę, usposobienie itp. 
Po bardziej szczegółowe wyjaśnienie przedmiotu 
o duchu świętym, odsyłamy Czytelnika do V Tomu 
„Wykładów Pisma Świętego” (rozdziały od VII 
do XI), gdzie przedmiot ten jest wytłumaczony 
obszernie.          

Watch Tower R-5757-1915 
Straż 1933 str. 86-89

O Księdze Kaznodziei Salomona
ALEKSANDER ZAJDA 

Księga Kaznodziei Salomona zwana jest 
w niektórych przekładach Księgą Koheleta 

(tzn. kaznodziei) albo z grecka Księgą Eklezjaste-
sa. W pierwszym wersecie, otwierającym Księgę, 
czytamy: „Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla 
w Jeruzalemie”; w wersecie 12: „Ja, Kaznodzieja, 
byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie”. Jak 
wiadomo, król Salomon żył w latach 972-832 p.n.e. 
Ciekawe, że w Nowym Testamencie, w przeciwień-
stwie do innych ksiąg Starego Testamentu, Księga 
Kaznodziei Salomona nie jest nigdzie cytowana.

Omawiana księga wraz z Księgą Hioba, Przy-
powieściami Salomona i Psalmami mądrościo-
wymi (Psalm: 1, 19, 37, 49, 112, 119) należy do 
tzw. literatury mądrościowej. Księga Kaznodziei 
Salomona wyróżnia się tym, że nie posiada żadnej 
akcji, która by się rozwijała, jak to jest na przykład 
w ewangeliach, żadnej uporządkowanej struk-
tury; między poszczególnymi częściami często 
brak racjonalnego związku; jest to zbiór refleksji, 
niekiedy rozbudowanych do kilku wersetów, na 
temat doczesnego życia człowieka i jego wartości, 
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stąd w księdze tyle sentencji, tzn. krótkich zdań, 
wyrażających jakąś myśl filozoficzną lub moralną 
na konkretny temat. W tym względzie omawiana 
księga przypomina Księgę Przypowieści Salomo-
na. Jak można łatwo zauważyć, obydwie księgi 
w niektórych fragmentach poruszają nawet te 
same tematy, np. temat mądrości. Autor porusza 
w księdze wiele istotnych problemów dotyczących 
doczesnego życia człowieka. Można więc w Księ-
dze Kaznodziei Salomona widzieć traktat o czło-
wieku i jego doczesnym życiu, traktat o miejscu 
człowieka w Boskim Planie Wieków.

Już na samym początku autor stawia pytanie: 
„Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, 
który znosi pod słońcem?” – Kazn. 1:3 Odpowiada: 
„Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać 
wszystko, co się działo pod niebem; Jest to żmudne 
zadanie, jakie Bóg zadał synom ludzkim, aby się 
nim trudzili” – Kazn. 1:12. Jak wiemy, człowiek 
od niepamiętnych czasów stara się „mądrością 
zgłębić i zbadać wszystko, co się dzieje pod słońcem”, 
wszystko, co go otacza. Rezultatem refleksji autora 
księgi są wskazówki praktyczne, jak urządzić sobie 
życie, by było ono uczciwe i miało sens w sytuacji, 
gdy trwa krótko i jest przemijające, „jak tchnie-
nie wiatru”, jak się wyraża kaznodzieja. Niemal 
w każdym wersecie znajdujemy wskazania i po-
uczenia na ten temat. Słowa zawarte w wersetach 
1-11 pierwszego rozdziału są jakby wstępem do 
całej księgi, zawierają one całą filozofię życia, jaką 
kaznodzieja zdobył, wykształtował i przekazał 
czytelnikom w księdze.

Na samym początku (Kazn. 1:2) znajdujemy 
stwierdzenie, które nadaje zawartości księgi ce-
chę charakterystyczną, mianowicie świadomość 
realizmu doczesnego życia ludzkiego, świadomość 
jego krótkości i przemijania oraz nieuchronnego 
końca. Niektórzy w licznych refleksjach kaznodziei 
na temat życia widzieliby pesymizm: „Marność 
nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność 
nad marnościami, wszystko marność”. Sformu-
łowanie to jest odpowiedzią na postawione na 
wstępie w wersecie trzecim pytanie: „Jaki pożytek 
ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod 
słońcem?”. Stwierdzenie marności wszystkiego 
znajdujemy w księdze 25 razy. Co oznacza słowo 
marność? Otóż słowo „marność” oznacza wszystko 
to, co jest znikome i przemijające, bez wartości; to, 
czemu szkoda poświęcać trudy życia.

Autor podkreśla swoją wielkość i mądrość: „I tak 
stałem się wielki, i przewyższałem wszystkich, któ-
rzy byli przede mną w Jeruzalemie, nadto pozostała 
mi mądrość” – Kazn. 2:9. Dalej, w rozdziale drugim 
(1-10), pisze o przepychu swojego królewskiego 
dworu i bogactwie, które nagromadził: „Podjąłem 
wielkie dzieła: Wybudowałem sobie domy, zasadzi-

łem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki 
i zasadziłem różnego rodzaju drzewa owocowe” (4-
5). „Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto 
skarbów królów i krajów, wystarałem się o śpiewa-
ków i śpiewaczki, i o to, czym synowie ludzcy się 
rozkoszują, mnóstwo kobiet” (8). „I niczego, czego 
tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im; 
nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela, 
owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mo-
jego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój 
trud” (10). Życie Salomona obfitowało więc w wiele 
doświadczeń usposabiających do przemyśleń i re-
fleksji. Nad wszystkimi zjawiskami naszego życia 
czuwa Bóg – Stwórca wszechrzeczy, niezależny 
od nikogo. Jego wielkość, wszechmoc, otwiera, 
wypełnia i zamyka księgę. Świadomość istnienia 
Boga i wielkość Jego dzieł to główna treść, jaką 
znajdujemy w tej księdze.

Już na samym początku kaznodzieja daje w kilku 
sentencjach piękny obraz porządku, jaki ustanowił 
Bóg: „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, 
ale ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i słońce 
zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu 
wschodzi. Wiatr wieje ku południowi i skręca ku 
północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu 
okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, 
a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną 
rzeki do miejsca, do którego zdążają”.

Piękno dzieł Bożych autor stwierdza też w in-
nym miejscu: „Widziałem żmudne zadania, które 
Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko 
pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność 
włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć 
dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” 
– Kazn. 3:10-11. Człowiek się nieustannie trudzi, 
aby poznać wszystko to, co Bóg stworzył, a wiedza 
o tajemnicach stworzenia ogromnie się rozwinęła 
od czasu, gdy kaznodzieja pisał te słowa i w dal-
szym ciągu nieustannie się rozwija. Z pięknem 
dzieł Bożych mamy do czynienia na co dzień, gdy 
zastanawiamy się nad wielkością dzieł stworzenia, 
które nas otaczają i z których korzystamy.

Autor pisze: „nawet wieczność włożył w ich 
serca” – co to znaczy? Tutaj znajdujemy kolejne 
stwierdzenie teologiczne – dzięki zasługom Jezusa 
Chrystusa człowiek będzie miał możliwość życia 
wiecznego. Sam Zbawiciel, który przez swoją ofiarę 
na krzyżu zapewnił swoim wiernym tę możliwość, 
nie jest jednak w księdze wspominamy. Myśl ka-
znodziei, że Bóg „nawet wieczność włożył w ich 
serca” znajdujemy również w wersecie z Ewangelii 
Jana (3:16): „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. 
Słowa te, wyjątkowo piękne i prawdziwe, zawie-
rają w gruncie rzeczy cały Boski Plan Wieków. 



Na Straży 4/2020116

Podobnie w Ewangelii Jana w rozdziale dziesiątym 
(7-8) Pan Jezus mówi: „Owce moje głosu mojego 
słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję 
im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie 
wydrze ich z ręki mojej”. Jezus utożsamia się tutaj 
z pasterzem; nawiązanie do owiec jest wynikiem 
obserwacji ówczesnego życia, w którym pasterstwo 
odgrywało wielką rolę.

W Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze na krzy-
żu Golgoty i zmartwychwstaniu, w możliwości 
osiągnięcia życia wiecznego, znalazło swój sens 
życie człowieka na ziemi, według kaznodziei teraz 
ograniczone i kończące się nieuchronnie śmiercią. 
W związku z tym możemy zauważyć wymienione 
już słowa: „To, co było, znowu będzie, a co się stało, 
znowu się stanie” (1:9), „bo Bóg przywraca to, co 
przeminęło” (3:15). Czy nie możemy widzieć w tych 
słowach głębszego sensu? Zapowiedzi restytucji 
do pierwotnego stanu, ustanowionego przez 
Boga w rajskim ogrodzie Eden? Taki sens wyni-
ka z kontekstu; restytucja do pierwotnego stanu 
łączyłaby się z porządkiem świata ustanowionym 
przez Boga, który autor przedstawia w rozdziale 
pierwszym (4-7). Słowa te streszczałyby całą głębię 
wykładu Księgi Kaznodziei Salomona.

Nicość wysiłków człowieka wobec wielkości, 
wszechmocy Boga i Jego dzieł autor stwierdza 
w słowach: „Poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, 
że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie 
się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się tru-
dzi, aby je zbadać, nie dojdzie do tego; a chociaż 
nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może 
tego zgłębić” – Kazn. 8:18. Stwierdzenie to jest wy-
nikiem świadomości o różnorodności i obfitości 
dzieł stworzenia otaczających człowieka; dzieł, 
z których korzysta każdego dnia, nie zawsze zdając 
sobie z tego sprawę. Niebo i ziemia przepełnione 
są bogactwem przyrody ożywionej i nieożywionej. 
O nicości wysiłków człowieka wobec ogromu dzieł 
Bożych kaznodzieja pisze: „Przecież człowiek nie 
zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które 
się łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie 
w sidła” – Kazn. 9:12. Pod tym względem, według 
autora, człowiek nie różni się od zwierząt: „Bo los 
synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki 
jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają 
tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie. Czło-
wiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. 
Bo wszystko jest marnością” – Kazn. 3:19. „Czło-
wiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem” – 
oczywiście pod względem fizycznym, natomiast 
pod względem umysłowym, duchowym istnieje 
między człowiekiem a zwierzętami ogromna 
różnica i prawdziwa przepaść. To stwierdzenie ka-
znodziei było wśród badaczy księgi przedmiotem 
wielu dyskusji, choć wykładnia autora jest przecież 

jasna; pisząc tak ma on na uwadze fakt, że ludzie 
i zwierzęta „mają to samo tchnienie”, tj. życie. Ciało 
po śmierci u jednych i drugich ulega unicestwieniu 
i zamienia się w proch. „Wszystko idzie na jedno 
miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko 
znowu w proch się obraca” (3:20); „Wróci się proch 
do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, 
który go dał” (12:7). „Jak nie wiesz, dokąd wiatr 
wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, 
tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni” 
(11:5). „Któż jest takim mędrcem, żeby to zrozu-
miale wyłożyć?” (8:1). „Dalekie jest to, co się dzieje, 
niezgłębione, niezgłębione. Któż to odkryje?” (7:24). 
Autor pyta retorycznie, bo przecież wielokrotnie 
sam stwierdza, że daremne są wysiłki człowieka, 
aby zbadać to wszystko, co Bóg stworzył dla niego.

Filozoficznym aspektem odznaczają się senten-
cje zawarte w rozdziale trzecim w wersetach 1-9: 
„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem 
ma swoją porę: Jest czas rodzenia i czas umierania; 
jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzo-
no” (1-2). „Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas 
narzekania i czas pląsów” (4), „jest czas milczenia 
i czas mówienia” (7). Sformułowania te przypomi-
nają swoją formą cytowane już na początku księgi 
zdania o pięknie dzieł stworzenia. Istotne jest 
również zdanie: „Lepiej iść do domu żałoby niż iść 
do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich 
ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca” (7:2).

O osobistym bogactwie Salomona świadczą sło-
wa już cytowane: „Nagromadziłem sobie też srebra 
i złota, nadto skarbów królów i krajów” (Kazn. 2:8). 
Świadomość tego doprowadziła go do największej 
refleksji na temat bogactwa; wypowiada się szero-
ko na ten temat w rozdziale piątym: „Kto miłuje 
pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje 
bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest 
marnością” (9); „bogactwo nie uratuje tych, którzy 
je posiadają” (8:9). Czytamy o tym także w liście 
apostoła świętego Jakuba (5:1-6).

Korzystając z tych dóbr, musimy stale pamiętać, 
że wszystkie one pochodzą z ręki Bożej. Świado-
mość tego powinna nam towarzyszyć i powinni-
śmy to rozumieć, a także być za dary nieustannie 
wdzięczni: „Również, gdy Bóg daje człowiekowi 
bogactwo i skarby, i pozwala mu korzystać z tego, 
i mieć w tym swój udział, i radować się w swoim 
trudzie – jest to dar Boży” – Kazn. 5:18. Autor kilka 
wersetów rozdziału drugiego poświęca refleksjom 
na temat, co pozostanie z bogactwa, które zgro-
madził człowiek za swego życia – przejmie je ktoś, 
kto na to nie pracował: „I znienawidziłem wszelki 
trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co 
zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, 
który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy on będzie 
mądry czy głupi? A jednak rządzić będzie wszyst-
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kim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod 
słońcem” (18-19). „Gdyż niejeden człowiek trudzi się 
mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi 
swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie 
trudził” (21). Autor dochodzi do wniosku, że w tej 
sytuacji: „Nie ma nic lepszego dla człowieka jak 
to, żeby jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemność 
w swoim trudzie” (24).

Jednym z wątków księgi, które porusza autor, 
jest opozycja, przeciwieństwo mądrości i głupoty. 
Kaznodzieja pisze: „I postanowiłem szczerze poznać 
mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę; lecz pozna-
łem, że i to jest gonitwą za wiatrem” (1:17). „I znowu 
zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem 
i głupotą” (2:12). Opozycji mądrości i głupoty po-
święcił autor wiele wersetów, w niektórych cechy 
tych zjawisk ilustrował konkretnymi przykładami 
z praktycznego życia codziennego, np.: „Mądrość 
jest lepsza niż majątek; jest ona korzystna dla tych, 
którzy oglądają słońce, gdyż pod osłoną mądrości 
jest tak, jak pod osłoną pieniędzy; lecz korzyść 
z wiedzy jest ta: Mądrość daje życie tym, którzy 
ją mają” (7:11-12). „Mądrość rozjaśnia oblicze 
człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca 
go” (8:2), podobnie w Kazn. 9:7-18 oraz 10:1. Już 
wówczas wiadomo było, że „Pieniądz umożliwia 
wszystko” (10:19).

Przeciwieństwem mądrości jest głupota; jej 
poświęca kaznodzieja prawie cały rozdział dzie-
siąty, silnie charakteryzując nosicieli tej cechy, jak 
czytamy: „Serce mędrca skłania się ku jego stronie 
prawej, lecz serce głupca ku jego lewej. Po której-
kolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu 
rozumu, i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest 
głupcem” (10:2-3). Serce jest uosobieniem rozumu 
i w tym sensie znajdujemy ten wyraz wielokrotnie 
na kartach Biblii. Konkordancja biblijna do Biblii 
Gdańskiej notuje wersety zawierające serce aż na 
siedmiu stronach, najwięcej z Księgi Psalmów – 
120 razy. Księga Psalmów jest największą księgą 
Biblii; występują w niej najczęściej dwa podmio-
ty – człowiek i Bóg, Bóg i człowiek, stojący przed 
Bogiem; konkretne przykłady: „Będę wysławiał 
Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę 
wszystkie cuda Twoje” (Psalm 9:2), „Niechże będą 
przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca 
mego przed obliczem twoim, Panie, skało moja 
i odkupicielu mój” (Psalm 19:15). W omawianej 
Księdze Kaznodziei serce występuje 31 razy. Mo-
żemy zauważyć, że wyraz serce jest jednym z naj-
częstszych wyrazów w każdym języku, podobnie 
jak nazwy innych części ciała; równocześnie są to 
wyrazy najstarsze, liczące tysiące lat. Kontynuując 
charakterystykę głupca autor pisze dalej: „Słowa 
z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią 
jego własne wargi: Ledwie otworzy swoje usta, 

mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne 
szaleństwo” (10:12-13). 

Autor wypowiada się także na temat solidności 
naszych prac: „Na co się natknie twoja ręka, abyś to 
zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie 
umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, 
ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” (9:10). 
Kaznodzieja zawsze odnosi nasze życie, naszą 
pracę do przyszłości, naszą działalność w życiu, 
którą podejmujemy i wykonujemy. O wytrwałości 
w pracy czytamy: „Gdzie wielkie lenistwo, tam dach 
się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka” 
(10:18); „Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spo-
czywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda 
się to czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo 
wypadną” (11:6). „Rozkazu królewskiego słuchaj” 
(8:3). Autor chce przez to powiedzieć, byśmy 
byli lojalni wobec władzy; pamiętamy, że do tego 
samego wzywa apostoł święty Paweł w Liście do 
Rzymian (13:1-7), w Liście do Tytusa (3:1), a także 
w swoim 1 Liście apostoł święty Piotr (2:13-17). 
Apostoł święty Piotr podsumowuje swoje zalecenie 
posłuszeństwa wobec władzy wersetem siedemna-
stym, który warto przy okazji przytoczyć: „Wszyst-
kich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla 
czcijcie” – są to zalecenia zawsze nas obowiązujące.

Kaznodzieja pisze też o powadze w czasie na-
bożeństwa i zaleca praktyczne zachowanie się: 
„Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, 
i nastaw się na słuchanie” (4:17). W następnym 
wersecie radzi, jak ma wyglądać modlitwa: „Nie 
bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie 
wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg 
jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich 
słów będzie niewiele” (5:1). Jest to praktyczna rada. 
Przypomnijmy sobie, w świetle tego, jak wygląda 
modlitwa Pańska „Ojcze nasz”. Uczniowie prosili 
Pana, żeby nauczył ich modlić się, i Pan Jezus 
nauczył ich modlitwy zwanej Pańską – czy jest 
ona długa? Nie. Raczej krótka, zawiera jednak 
najważniejsze elementy; każde zdanie zawiera 
wielką prawdę i może być tematem rozważań: 
„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola twoja jako 
w niebie, tak i na ziemi”. Pan Jezus w całym swo-
im nauczaniu mówił, jak przygotować się do tego 
Królestwa, co robić, jak zachowywać się w życiu, 
jaki powinniśmy mieć na co dzień stosunek do na-
szych bliźnich. Modlitwy nasze powinny odbywać 
się w atmosferze skupienia, charakteryzować się 
uwielbieniem, dziękczynieniem i prośbą. „Zbliżcie 
się do Boga, a zbliży się do was” – pisze apostoł 
święty Jakub (4:8). Modlitwa jest formą czuwania; 
Pan Jezus wzywa: „Czuwajcie więc, modląc się 
cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, 
co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” 
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– Łuk. 21:36. Następnie autor wypowiada się na 
temat ślubów, jakie złożyliśmy Bogu: „Gdy złożysz 
Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu 
się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij! 
Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co 
się ślubowało. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powo-
du twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk?” 
(5:3-5). W tym pouczeniu kaznodzieja idzie za 
poleceniem, znanym nam już z 5 Mojż. 23:22-24: 
„Jeżeli złożysz Panu, Bogu twemu ślub, to nie ociągaj 
się z jego spełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, upomni 
się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie. Jeżeli zaś nie 
złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. 
Co wyszło z twoich ust, tego dotrzymaj i postąp tak, 
jak ślubowałeś Panu, Bogu twemu, dobrowolnie, jak 
powiedziałeś swoimi ustami”.

Wykład autora podsumowuje zakończenie. 
Wersety te to esencja, istota przekazu całej Księgi 
Kaznodziei Salomona: „Wysłuchaj końcowej nauki 
całości: Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, 
bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bo-
wiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą 
rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą” (12:13-14).

Tak więc choć tekst księgi jest raczej ograniczo-
ny pod względem teologicznym i traktuje o proble-
mach codziennego życia człowieka, to jednak autor 
podkreśla niejeden raz dominującą pozycję Boga, 
Stwórcy wszechrzeczy, panującego nad wszyst-
kim. „Ale ziemia trwa na wieki” – przypomnimy 
zdanie z początku księgi. W innym miejscu autor 
powtarza: „Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, 
trwa na wieki; Nic nie można do tego dodać, i nic 
z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się Go bano” (3:14). 
Na tle trwałości i niezmienności zjawisk w przy-
rodzie, w dziele stworzenia kaznodzieja przed-
stawia zmienność, niepewność doczesnego życia 
człowieka, poddanego różnym namiętnościom 
i pożądliwościom, niepewnego przyszłości, stoją-
cego często na rozstaju dróg, z perspektywą nie-
ubłaganej śmierci: „Bo cóż pozostaje człowiekowi 
z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się 
trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko 
cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet 
w nocy jego serce nie zaznaje spokoju?” (2:22-23).

Jak już powiedzieliśmy, autor wskazuje i po-
wtarza praktyczne sposoby życia człowieka w tej 
sytuacji. Po zacytowanym wersecie autor stwier-
dza: „Nie ma nic lepszego dla człowieka jak to, żeby 
jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemność w swoim 
trudzie. Lecz stwierdziłem, że również to pochodzi 
z ręki Bożej” (2:24). I to stwierdzenie, o doraźnym 
korzystaniu z dóbr, autor powtarza wielokrotnie 
(3:12-13, 2:1, 3:22, 5:17, 8:16, 9:7).

Kaznodzieję zastanawiają pewne zjawiska, które 
obserwujemy w życiu (8:15): „Marnością jest to, co 
się dzieje na ziemi: że są sprawiedliwi, którym się 

powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne, 
i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby po-
pełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak: 
To również jest marnością”. Co możemy powie-
dzieć na temat tej refleksji? Właściwą odpowiedzią 
może być stwierdzenie, że Pan Bóg doświadcza 
ludzi, których używa do realizacji swoich planów. 
Zastanowienie budzą też sformułowania w roz-
dziale siódmym (16-17): „Nie bądź zbyt sprawie-
dliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś 
sam siebie gubić? Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt 
głupi, dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać?”. 
To bardzo trudne sformułowania w świetle tego, 
co autor wykłada w księdze na tematy religijne 
i etyczne. Interpretatorzy Biblii nie są w stanie 
tego zrozumieć. Podobnie zdanie: „Cenniejszą 
niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty” (10:1). 
Niektórzy badacze Biblii są wobec tych wersetów 
bezradni.

Ważnym zagadnieniem jest życie w społeczności 
z drugą osobą. Przynosi ono oczywiste korzyści, 
jakich nie daje życie w samotności. Autor wy-
powiada się obszernie na ten temat w rozdziale 
czwartym (7-12): „I ponownie stwierdziłem nastę-
pującą marność pod słońcem: Oto jest ktoś samotny 
i nie ma nikogo przy sobie, nie ma ani syna, ani 
brata; nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie 
mogą się nasycić bogactwem. Pyta on: Dla kogo się 
trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To rów-
nież jest marnością i przykrą sprawą. Lepiej jest 
dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę 
za swój trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego 
podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie 
ma drugiego, który by go podniósł. Także, gdy dwaj 
razem leżą, zagrzeją się; natomiast jak może jeden 
się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we 
dwóch można się ostać”.

Wśród różnych ostrzeżeń autor zawiera rów-
nież ostrzeżenie przed złą kobietą: „Odkryłem, że 
bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce 
jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu 
podoba, ten ujdzie przed nią, lecz kto grzeszy, tego 
ona usidli” (7:26). Autor nie przynosi ostrzeżeń 
przed złym mężczyzną, może dlatego, że kobiety 
w Starym Testamencie niewiele miały do powie-
dzenia. Nie byłoby jednak pełnego opisu, gdyby 
zabrakło uwag i pouczeń dla młodych. Wiekowi 
młodzieńczemu poświęca autor kilka wersetów: 
„Raduj się młodzieńcze w swojej młodości I bądź 
dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak 
każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy, 
lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. 
Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć 
słabości swojego ciała! Gdyż młodość i jej rozkwit są 
marnością”. „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie 
swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się 
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lata, o których powiesz: Nie podobają mi się” (Kazn. 
11:9-10, 12:1). Znowu, jak widzimy, występuje tu 
dwukrotnie serce. Następne wersety nie są łatwe do 
zrozumienia na pierwszy rzut oka, ponieważ autor 
stosuje tutaj alegoryczny obraz wieku starczego; 
opis lat, które „nie podobają mi się”. Życie w tym 
okresie staje się coraz trudniejsze: „Zanim się zaćmi 
słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą 
obłoki po deszczu. A są to dni, gdy będą drżeć stróże 
domowi [ręce], i uginać się silni mężowie [nogi], gdy 
ustaną w pracy młynarki [zęby], bo ich będzie za 
mało, a wyglądające oknami [oczy] będą zamglone; 
Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz [osłabnie słuch], 
gdy ścichnie łoskot młyna [struny głosowe], dojdzie 
do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć 
będą cicho, gdy nawet pagórka bać się będą i strachy 
czyhać będą na drodze [ciężki będzie dla człowieka 
każdy wysiłek]; gdy drzewo migdałowe zakwitnie 
[pojawi się siwizna] i szarańcza z trudem wlec się 
będzie, a kapar wyda swój owoc [tzn. człowiek nie 
będzie w stanie cieszyć się tym], bo człowiek zbliża 
się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują 
się po ulicy, zanim zerwie się srebrny sznur [nić 
życia]   [ciało], i rozbije się dzban nad zdrojem, 
a pęknięte koło [serce] wpadnie do studni. Wróci 
się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci 
do Boga, który go dał”.

Zauważmy poetyckie piękno obrazu, jaki tutaj 
dał kaznodzieja. Podsumowuje on swój wykład 
słowami: „Marność nad marnościami, mówi Ka-
znodzieja, wszystko marność” (12:8). Świadomość 

ograniczoności czasowej życia to – oprócz zro-
zumienia dominacji Boga nad światem – kolejny 
fakt, kolejne stwierdzenie i świadomość, które 
mają aspekt teologiczny: „Wróci się proch do ziemi, 
tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go 
dał” (12:7).

Na tym kończy się tekst autora. Uważa się, że 
końcowe wersety 9-14 rozdziału dwunastego 
pochodzą od innych autorów. Z wersetów 9-10 
dowiadujemy się nieco więcej o kaznodziei: „Poza 
tym Kaznodzieja był mędrcem, uczył on także lud 
wiedzy, rozważał i badał, i ułożył wiele przypo-
wieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa 
i należycie spisać słowa prawdy”. Jak widzieliśmy, 
znajdujemy to w księdze.

Powiedzieliśmy, że stwierdzenie marności wy-
stępuje w Księdze Kaznodziei Salomona wiele razy. 
Inne częste, zarazem ciekawe wyrażenia używane 
przez autora, które możemy zauważyć, to gonitwa 
za wiatrem – dziewięć razy: (1:14,17, 2:11,17,26, 
4:4,6,16, 6:9), pod słońcem – dwadzieścia razy: 
(1:3,9, 2:11,18,19,20,22, 3:16, 4:1,3, 5:17, 6:12, 
8:10,18, 9:3,6,9,11,13, 10:5). Rzadkim pięknem 
literackim odznaczają się wymienione wersety: 
(1:4-9, 3:1-8, 12:1-6).

Widzimy, jak wiele materiału do rozmyślań za-
wiera Księga Kaznodziei Salomona. Korzystajmy, 
więc z tego przekazu, a niech Pan Bóg nam w tym 
dopomoże. Amen          

Aleksander Zajda

„A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekol-
wiek pójdziesz” – 1 Mojż. 28:10-22

Lekcja niniejsza traktuje o patriarsze Jakubie. 
Miał on około czterdziestu lat, gdy opuścił 

dom rodzinny, pozostawiając cały dobytek rodowy, 
który należał do jego kupionego pierworodztwa. 
Jakub jednak uznał wszystkie posiadłości ziemskie 
za nic nieznaczące, w porównaniu do onej wielkiej 
obietnicy uczynionej Abrahamowi, której on stał 
się dziedzicem. To, że brat jego Ezaw nie dbał o tę 
duchową obietnicę, zadowalając się ziemskimi po-
siadłościami po Izaaku, ujawnia się w następnych 
opowieściach.

W swej podróży do Haranu Jakub przechodził 
przez małą osadę Luz. Chociaż noc się zbliżała, 
on nie szukał gospody ani nie prosił kogokolwiek 
o nocleg, ale według ówczesnego zwyczaju w tym 

Brama Niebieska
WATCH TOWER  NIE PUSZCZĘ CIĘ, AŻ MI BĘDZIESZ BŁOGOSŁAWIŁ

kraju (a który dotąd praktykowany jest przez 
wielu), znalazł sobie miejsce ustronne, położył 
sobie kamień pod głowę i owinąwszy się płasz-
czem, ułożył się do snu. On zawsze był domato-
rem, marzycielem i filozofem, ulubieńcem matki; 
a chociaż wówczas był już mężczyzną w latach, 
to jednak pamiętać trzeba, że ludzie w tamtych 
czasach żyli dłużej, a więc i wolniej dojrzewali. 
Mając to na względzie, możemy rozumieć, że 
Jakub dochodził wtedy do wieku męskiego. Jego 
głębokie przekonania religijne, wiara w Boga 
jego przodków i jego pragnienie uczestniczenia 
w Boskich błogosławieństwach uczyniły go wy-
rzutkiem. Czuł się zapewne smutny i przygnębiony 
w sercu. Opuszczał jedynych przyjaciół, jakich 
miał na świecie i bez grosza przy sobie udawał 
się w nieznane okolice, w poszukiwaniu za jakąś 
pracą.
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„Jakubam umiłował” – Rzym. 9:13
Tak mówi Pismo Święte i poświadczone to 

jest Boskim postępowaniem wobec Jakuba. On 
też okazał swoją odwagę, pobożność i wiarę. 
Spodziewał się nagrody od Boga. W tym czasie 
potrzebował zachęty i ta dana mu była przez 
piękny i bardzo ważny sen. W śnie tym widział 
jakby drabinę stojącą przy jego boku i sięgającą 
aż do nieba, a aniołowie zstępowali i wstępowali 
po onej drabinie.

Ponad ową drabiną jakby widział Boga w chwale 
i jakby słyszał Go mówiącego słowa pełne za-
chwytu, ważności i zachęty. Tym sposobem Bóg 
zapewnił Jakuba, że nie tylko zapewnił sobie błogo-
sławieństwo Izaakowe, ale że Bóg uznał tę zamianę 
– uznał go za legalnego spadkobiercę onej wielkiej 
obietnicy danej Abrahamowi, która jest podstawą 
wszelkich nadziei dla Żydów, dla chrześcijan, jak 
i dla wszystkich narodów ziemi.

Poselstwem Bożym do Jakuba było: „Jam jest 
Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka, 
ziemię tę, na której ty śpisz, tobie dam i nasieniu 
twojemu. A będzie nasienie twoje jako proch ziemi, 
i rozmnożysz się na zachód, i na wschód, i na pół-
nocy, i na południe; a będą ubłogosławione w tobie 
wszystkie narody ziemi i w nasieniu twojem. A oto, 
Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pój-
dziesz, i przywrócę cię do tej ziemi; bo nie opuszczę 
cię, aż uczynię com ci rzekł”.

Frazeologia ta jest podobna do tego, co powie-
dziane było Abrahamowi i powtórzone Izaakowi. 
Obecnie zostało to zatwierdzone też i Jakubowi. 
Był więc on odtąd w przymierzu z Bogiem. Sprawy 
jego miały być nadzorowane Boską opatrznością, 
lepiej niż był w stanie to pojąć, a wszystko miało 
współdziałać ku jego najwyższemu dobru.

Nie był Żydem ani chrześcijaninem
Jakub nie był chrześcijaninem, a o Boskiej 

opatrzności nad nim nie powinniśmy ani na 
chwilę myśleć, iż była taka, jak jest nad Kościo-
łem w Wieku Ewangelii. On nie był wezwany do 
uczestnictwa w wysokim powołaniu; nie była mu 
obiecana przemiana do duchowego stanu przez 
zmartwychwstanie albo w jakiś inny sposób. 
Wszystkie obietnice dane jemu były ziemskie, takie 
same, jakie dane były Abrahamowi.

Jakub nie był też Żydem, bo Żydów jeszcze nie 
było. Naród, który później nazywał się izraelskim, 
a jeszcze później narodem żydowskim, wyszedł 
z synów Jakubowych, których wtedy jeszcze nie 
było na świecie. Żydzi byli wyróżnionym ludem 
i narodem nie tylko z tej racji, że byli potomstwem 
Jakuba, ale bardziej dlatego, że przez Mojżesza 
doprowadzeni zostali do pewnej społeczności 

z Bogiem, przez Przymierze Zakonu zawarte przy 
górze Synaj.

Z tego wynika, że patriarchowie Abraham, Iza-
ak i Jakub, niebędący pod Przymierzem Zakonu 
ani pod zarządzeniem ewangelicznym, stanowią 
klasę odrębną. Im szczególnie (a także świętym 
prorokom i innym ojcom Wieku Żydowskiego) 
należą się pewne wielkie obietnice Boże, co do zie-
mi Chanaan i błogosławieństw dla całego świata. 
Nie będą częścią spłodzonego z ducha Kościoła 
Chrystusowego, oni nie mogą uczestniczyć w Jego 
duchowym królestwie, które wkrótce ma związać 
Szatana, zniszczyć grzech, rozproszyć ciemnotę 
i przesądy, a świat cały napełnić znajomością Pań-
ską. Patriarchowie ci nie byli zaproszeni „wysokim 
powołaniem”.

Jednakże pewne specjalne wezwanie, czyli 
zaproszenie lub też obietnice były im dane, jakie 
nie były dane innym. Według tych obietnic, gdy 
słuszny czas na ich wypełnienie nadejdzie, patriar-
chowie ci zmartwychwstaną jako ludzie doskonali, 
a będąc doskonalszymi od innych, nadawać się 
będą na stanowiska książąt, czyli rządców po 
całej ziemi, jako przedstawiciele duchowego, 
niebiańskiego, a więc niewidzialnego królestwa 
Chrystusowego.

Tak więc zamiast patriarchami, czyli ojcami, oni 
w przyszłości zostaną uznani jako pierwsi syno-
wie Mesjasza, jako najpierwsi, których Chrystus 
obdarzy doskonałością ludzkiego życia na ziemi. 
W proroctwie tak czytamy: „Miasto ojców twych 
[Mesjasza] będziesz mieć synów twych [Mesjasza], 
których postanowisz książętami [rządcami, wład-
cami] po wszystkiej ziemi” (Psalm 45:17).

Należy zauważyć, że Jezus, mówiąc o swoim 
chwalebnym Królestwie, powiedział: „Nie przyj-
dzieć królestwo Boże z postrzeżeniem”, czyli z ze-
wnętrzną manifestacją (Łuk. 17:20). Powiedział 
też uczniom: „Jeszcze maluczko, a świat mię już 
więcej nie ogląda” (Jan 14:19). A mówiąc o znakach 
wskazujących o Jego powrocie i o ustanawianiu 
Jego Królestwa, Jezus nie powiedział ani słowa, aby 
ktoś miał literalnie zobaczyć Jego lub któregokol-
wiek z apostołów w chwalebnym Jego Królestwie. 
Powiedział jednak: „ujrzycie Abrahama, Izaaka, 
i Jakuba, i wszystkie proroki w królestwie Bożem” 
(Łuk. 13:28-29).

Jezus i klasa Jego Oblubienicy – apostołowie 
i inni wierni wybierani w tym Wieku z wszystkich 
narodów i denominacji – będą onym istotnym 
Królestwem i dzierżyć będą istotną władzę rzą-
dzącą, lecz oni nie będą widzialni. Pismo Święte 
mówi o nich, że będą „przemienieni bardzo prędko 
w okamgnieniu”, mocą pierwszego zmartwych-
wstania. Nie będą już więcej istotami ziemskimi, 
ale jako istoty duchowe staną się „uczestnikami 
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Boskiego przyrodzenia” (2 Piotra 1:4). Św. Paweł 
również oświadcza, że przed dostąpieniem chwały 
w Królestwie, musi nastąpić przemiana, bowiem 
„ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie 
mogą” (1 Kor. 15:50-51).

Znaczenie tego snu
Aby ów sen Jakuba, jak i inne poselstwa ewange-

liczne, mogły być właściwie zrozumiane, pamiętać 
trzeba, że człowiek będący pierwotnie w społecz-
ności z Bogiem, odcięty został od tej społeczności 
z powodu swego nieposłuszeństwa w ogrodzie 
Eden. Przymierze wiecznego żywota nie mogło 
trwać z grzesznikami – „dusza, która grzeszy, ta 
umrze” – brzmi orzeczenie Słowa Bożego (Ezech. 
18:4).

Jednak Bóg zaplanował zaraz od początku, 
aby Adama i jego rodzaj wykupić spod wyroku 
śmierci i zniszczenia. On nie mógł przyjąć Abra-
hama z powrotem do swej rodziny, skoro już raz 
zamierzył usunąć potępienie dziełem Odkupiciela. 
Przymierze zawarte z Abrahamem, zatwierdzone 
Izaakowi, a teraz i Jakubowi, było tylko obietnicą, 
że w słusznym czasie, przez ich potomstwo, Bóg 
ześle Odkupiciela, przez którego wszystkie rodzaje 
ziemi będą mogły powrócić do harmonii i społecz-
ności z Bogiem.

Owa drabina przedstawiała taką bezpośrednią 
łączność pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem. Dolny koniec drabiny 
znajdował się blisko Jakuba. Przez jego nasienie 
to wielkie dzieło ustanowienia społeczności po-
między Bogiem a człowiekiem będzie dokonane. 
Wizja Boga na drugim końcu drabiny i Jego słowa 
zachęty miały pobudzić Jakuba do większej gor-
liwości i oceny Boskiej obietnicy – wartej wiele 
więcej niż misa soczewicy, za którą ją nabył, więcej 
nawet niż dom rodzinny i złączone z tym wygody. 
Sen wywarł na Jakubie zamierzony skutek. Był dla 
niego wielką zachętą, nie tylko na ową chwilę, ale 
i na resztę dni jego życia. Więcej nawet, sen ten był 
pociechą i orzeźwieniem dla wszystkich wiernych 
Pańskich, którzy o sprawach tych dowiedzieli się 
ze Słowa Bożego.

Lekcja ta stosuje się do chrześcijan także i dziś. 
Mając lepsze zrozumienie nauk apostolskich i kie-
rownictwo ducha świętego, rozumiemy, że zanim 
Abraham, Izaak, Jakub i święci prorocy mogą 
błogosławić świat jako cielesne nasienie Abra-
hamowe, inne dzieło musi być dokonane. Dzieła 
tego dokona nasz Pan Jezus. Śmierć świętego, 
niewinnego i niepokalanego Baranka Bożego jest 
główną podstawą do dokonania Boskiego planu 
miłosierdzia dla naszego rodzaju.

W Wieku Ewangelii dokonywany jest jeszcze 
jeden zarys Boskiego planu – wybór szczególniej-

szego grona, klasy Oblubienicy i współdziedziców 
z Panem. Tak z Żydów, jak i z pogan wybierani są 
członkowie tej klasy i ci stanowić będą duchowe 
nasienie Abrahamowe. Jeżeli ta drabina społecz-
ności i współdziałania zniżyła się do Jakuba, to 
tym więcej zniża się i ześrodkowuje w Chrystusie, 
którego Głową jest Jezus a wierni członkowie Cia-
łem, czyli Kościołem.

Po przebudzeniu się Jakub był ogromnie przejęty 
i zachwycony, że Wszechmocny objawił mu w taki 
sposób swoje uznanie, opiekę i błogosławieństwo, 
zapewniając go o swej pieczy na przyszłość, było 
to dla tego bezdomnego tułacza rzeczą wprost 
cudowną. Zdumiony i przestraszony zawołał: „Za-
prawdę Pan jest na tem miejscu, a jam nie wiedział. 
I zlęknąwszy się, rzekł: O jako to straszne miejsce! 
nic tu nie jest innego jedno dom Boży, a tu brama 
niebieska” – Betel! W przyszłości, gdy owa wielka 
świątynia Boża składająca się z żywych członków 
i której głównym kamieniem węgielnym jest sam 
Jezus Chrystus, Betel ten będzie bramą niebieską, 
przez którą spłyną na ludzkość wszystkie obiecane 
od Boga rzeczy – restytucja, doskonałość i żywot 
wieczny w raju – dla wszystkich chętnych i po-
słusznych.

Kamień służący mu za poduszkę Jakub ustawił 
jako pomnik i nalał na niego oliwy, co oznaczało 
rzecz poświęconą Bogu. Przykład ten był później 
naśladowany przez Egipcjan w ustawianiu wielkich 
kolumn pionowo, a także naśladowany był przez 
Babilończyków w budowaniu wież, co i chrześci-
janie z czasem zaczęli naśladować, wznosząc wieże 
na katedrach i kościołach. Wszystko to, aczkolwiek 
nieświadomie, wznosi się ku niebu i obrazowo 
wskazuje, że kiedyś w przyszłości będzie drabina 
społeczności pomiędzy niebem a ziemią. Drabiną 
tą będzie Królestwo Chrystusowe.

Tradycja podaje, że później ów kamień Jakuba 
zabrany był do Jerozolimy i używany był w związ-
ku z koronowaniem żydowskich królów. Tradycja 
mówi też, że gdy Babilończycy zburzyli Jerozo-
limę, kamień ten zabrany był przez Jeremiasza; 
a w końcu, według tejże tradycji, przewieziony 
miał być do Irlandii i przez pewien czas używany 
przy koronowaniu ich królów. Mówi się również, 
że ten sam kamień znajduje się teraz w Westmin-
ster Abbey i rzekomo ma być podstawą tronu, na 
którym koronowani są monarchowie brytyjscy.

Watch Tower R-5199-191 
Straż 07/1957
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Apostoł Paweł w  Liście do Hebrajczyków 
2:1 napisał: „Przetoż musimy tym pilniej 

przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie 
przeciekli”. Do kogo skierowana jest przestroga 
świętego Pawła? Czy jest skierowana do wszyst-
kich ludzi tego świata? Sądzimy, że przestroga 
ta jest dla Kościoła, ona jest dla nas, którzy coś 
[Prawdę] usłyszeliśmy i mamy uszy ku słuchaniu. 
Inne przekłady Biblii też zawierają zachętę apo-
stoła nawołującą do przestrzegania usłyszanych 
nauk, lecz niektóre trochę odmiennie podają 
drugą część wersetu. W  przekładzie księdza 
Kowalskiego czytamy: „Dlatego winniśmy tym 
pilniej zachowywać wszystko, co usłyszeliśmy przy 
nauczaniu, abyśmy uniesieni prądem, w  końcu 
nie minęli się z celem”. Są też przekłady mówiące 
o prądzie podmywającym, o prądzie zmywającym 
lub porywającym, stąd tytuł rozważania.

Na pewno były w  różnych okresach różne 
prądy (i nadal są), porywające, podmywające. 
Tutaj jest mowa o prądzie, który jest tak stary, jak 
stary jest rodzaj ludzki, ale w kolejnych stuleciach, 
a najbardziej w ostatnich latach, ten prąd stał się 
jeszcze groźniejszy. On się spotęgował i na pewno 
jeszcze spotęguje. Chociaż działanie jego jest bar-
dzo gwałtowne, to jednak możemy też zauważyć 
skutki, jakie wywołuje. Można odczuć, jak niebez-
pieczne jest poddanie się jego podmywającym fa-
lom. Aby to określenie – porywający prąd – mogło 
być lepiej zrozumiane, trzeba się nad tym trochę 
zastanowić. Chodzi o niebezpieczeństwa, które 
zagrażają ludowi Bożemu – a za taki się uważamy; 
chcielibyśmy takim być. Jesteśmy przekonani, że 
mamy społeczność z  Bogiem, że jesteśmy Jego 
dziećmi, więc te słowa są skierowane do nas. 

Bardzo ryzykowne jest patrzenie na miejsca 
biblijne w  oderwaniu od kontekstu, to znaczy 
w oderwaniu od wersetów poprzedzających i od 
wersetów kolejnych, dlatego cytat ten powinien 
być rozpatrywany łącznie z pewnymi fragmen-
tami z rozdziału trzeciego i czwartego tego listu. 
„Przetoż póki bywa rzeczone; Dziś, jeślibyście głos 
jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, 
jako w onym rozdrażnieniu. Albowiem niektórzy 
usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, 
którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza. A na 
którychże się gniewał przez czterdzieści lat? Izali 
nie na tych, którzy grzeszyli, których ciała poległy 
na puszczy? A  którymże przysiągł, że nie mieli 
wnijść do odpocznienia jego? Azaż nie tym, któ-

Porywający prąd czasu
EUGENIUSZ SZARKOWICZ  PAN DODA MOCY LUDOWI SWOJEMU

rzy byli nieposłusznymi? I  widzimy, iż tam nie 
mogli wnijść dla niedowiarstwa” – Hebr. 3:15-19. 
Apostoł mówi tutaj, że do narodu izraelskiego 
były skierowane pewne słowa obietnicy Bożej. 
Również w  rozdziale czwartym informuje, że 
to słowo obietnicy nie mogło dojść do skutku 
dlatego, że naród ten ze swej strony zaniedbał 
pewne sprawy. Nie były one połączone z ich wiarą 
i dlatego jest to również ostrzeżenie dla nas, że 
jeżeli obiecane błogosławieństwa nie przychodzą, 
to na kogo spada odpowiedzialność? Bóg ze swej 
strony jest zawsze wierny, ale odpowiedzialność 
spada na nas, ponieważ zaniedbujemy być może 
pewne rzeczy.

W naszym wersecie wspomniany jest prąd 
czasu, który określony jest jako porywający, 
jako wyrywający od mocnego oparcia, spłuku-
jący, a więc jest to prąd taki, który prowadzi do 
upadku i zniszczenia, a zatem jest bardzo groźny, 
jest niebezpieczny. Dzisiaj określamy go takimi 
współczesnymi słowami jak niepokój, strach, 
zmartwienie, kłopot, zwątpienie, beznadziejność, 
zniechęcenie, nerwowość, stres itp. Nie czyńmy 
w  naszych rozważaniach wyrzutów cielesnemu 
Izraelowi za jego postępowanie podczas ich 
podróżowania po puszczy, bo może nie zawsze 
potrafimy ich zrozumieć. Może czasem my sami 
gorzej się zachowujemy niż ten naród na puszczy? 
Często przecież narzekamy. Niech każdy z  nas 
dzisiaj się zastanowi, jak by się zachował, gdyby 
mu przyszło przez czterdzieści lat jadać tylko 
placki z miodem. Albo jak by się zachował, gdyby 
przez czterdzieści lat jadał tylko mięso z drobiu. 
Lub gdyby mu przyszło tak jadać ciastka. Czy by-
libyśmy zadowoleni? Jeśli nie mielibyśmy żadnej 
odmiany, nie bylibyśmy zadowoleni. Starsi wśród 
nas wiekiem pamiętają czasy, kiedy po kawałek 
chleba albo po parę kilogramów ziemniaków 
wędrowało się całymi kilometrami. Czy wtedy 
nie tęskniliśmy za lepszymi czasami? Czy nie 
utyskiwaliśmy tak jak Izrael? Czy nie wypowia-
daliśmy podobnych słów jak Izrael: „Któż nas 
nakarmi mięsem? Wspominamy sobie na ryby, 
któreśmy jadali w Egipcie darmo, na ogórki, i na 
melony, i na łuczek [dzisiejsze pory], i na cebulę, 
i na czosnek. A teraz dusza nasza wywiędła nic 
inszego nie mając, oprócz tej manny, przed oczyma 
swemi”? – 4 Mojż. 11:4-6. Tylko ten, kto przeżył 
w swym życiu podobne doświadczenia, może to 
ich wołanie zrozumieć, może wczuć się w ich po-
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łożenie. Nie zawsze jest to jakaś żądza albo miłość 
samego siebie, co wywołuje takie niezadowolenie. 
Tutaj działa chyba coś innego. Ludzie znający Pi-
smo Święte odwoływali się do zapisu Proroctwa 
Izajasza (33:16), gdzie jest stwierdzenie ze strony 
Boga, że chleb i woda są dziecku Bożemu zapew-
nione, ale czytamy, jak się oni czuli, gdy mieli 
nawet nieco więcej aniżeli chleb i wodę, jakie były 
skutki ich niedożywienia. Nie potrafimy ocenić, 
czy Izrael taki niedostatek miał, możemy jednak 
z niektórych opisów zauważyć, że czasami naród 
ten nie miał nic absolutnie, że znajdował się w sy-
tuacji bez żadnego wyjścia! Bóg do tego dopuścił, 
żeby uznali swoją zależność od Wszechmocnego, 
od jedynego Zachowawcy. Naród ten naprawdę 
jedynie przez cudowne okoliczności, cudowną 
moc Bożą i łaskę został zachowany przy życiu.

Powinniśmy być przekonani, że pomimo 
umiarkowania mieszkańców Bliskiego Wschodu 
w  porównaniu do dzisiejszych warunków ist-
niejących w Europie, podróż Izraela po puszczy 
była bardzo ciężką próbą. Była to trudna próba 
nie tylko pod względem wyżywienia, ale i pod 
wieloma innymi względami, i wytrzymały w niej 
tylko najmocniejsze charaktery. Sam Mojżesz, 
ten wielki mąż Boży i jego brat Aaron, który był 
najwyższym kapłanem, nie sprostali tej próbie, 
oni również upadli. Czy nas to nie napawa stra-
chem? Ten człowiek, który był jednym z najpo-
korniejszych ludzi wówczas żyjących na świecie, 
kiedy spotkało go doświadczenie, nie wytrzymał. 
Chciejmy śpiewać razem z psalmistą Dawidem, 
który w Psalmie 124 wyraża takie słowa: „Gdyby 
był Pan z nami nie był [to co by się stało?], tedyć-
by nas były wody zabrały, strumień porwałby był 
duszę naszą” (Psalm 124:1,4,5).

W ubiegłych stuleciach wielu nie znało sztuki 
czytania, ludzie nie umieli czytać i nie mieli co 
czytać tak, jak my dzisiaj mamy i dlatego musieli 
słuchać. W dawnych czasach ludzkość musiała 
słuchać tego, co do niej było mówione o Boskich 
zamiarach i my – jak mówi nasz werset – musimy 
przestrzegać tego, co słyszeliśmy. Dzisiaj może 
powiedzielibyśmy troszkę inaczej, musimy prze-
strzegać tego, co słyszeliśmy i tego, co czytaliśmy. 
A może powiedzielibyśmy odwrotnie: tego, co 
czytaliśmy i  słuchaliśmy. Czy dużo słyszeliśmy 
w naszym życiu? Dużo słyszymy, i dużo czytamy 
o  Boskich zapewnieniach i  Jego obietnicach. 
Zwróćmy uwagę na naukę apostoła zawartą 
w wersetach z trzeciego rozdziału: „Przetoż póki 
bywa rzeczone: Dziś, jeślibyście głos jego usłysze-
li, nie zatwardzajcie serc waszych, jako w onym 
rozdrażnieniu. Albowiem niektórzy usłyszawszy, 
rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli 
z Egiptu przez Mojżesza” – Hebr. 3:15-16. Słowa 

te kierują naszą uwagę na fakt, że to poselstwo 
ma jeszcze swoje zastosowanie dzisiaj. Czy nie 
jest tak? „Dziś, jeślibyście głos jego usłyszeli” 
oznacza, że te słowa mówione dawno temu przez 
Boga, za pośrednictwem Jego sług proroków, jak 
też przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego 
apostołów, odnoszą się i  do nas. One jeszcze 
dzisiaj mają znaczenie. Mamy dzisiaj te same 
niebezpieczeństwa, które istniały dla narodu 
izraelskiego, że przejdziemy obok prawdziwego 
odpocznienia i prawdziwego szczęścia. Tak jak 
wówczas u  Żydów, na pewno tak jest i  dzisiaj 
pomiędzy nami. Co jest tego przyczyną?

Otóż opóźnienie wejścia do odpocznienia Jego 
dla nich, jak też i dla nas, może być spowodowa-
ne brakiem zaufania. Brakiem wiary w  Boskie 
obietnice, w  Boskie Słowo, brakiem nadziei, 
czy On rzeczywiście jest zdolny i  chętny, żeby 
się o wszystkie nasze potrzeby dzisiaj troszczyć! 
Czy On rzeczywiście interesuje się tak małymi 
istotami, jakimi my jesteśmy? Nie kierujmy się 
jednak fałszywym mniemaniem lub fałszywą 
nadzieją, że to, co my sobie życzymy dla siebie, co 
chcielibyśmy, żeby nas spotkało, że to jest najlep-
sze dla nas, że to służy dla naszego najwyższego 
dobra. Chociaż może nam niekiedy brakować ma-
terialnych, ziemskich rzeczy, nawet może często 
zaistnieć krytyczne położenie, lecz czy nasz Ojciec 
Niebieski tego nie widzi? On wszystko widzi, On 
widzi naszą sytuację i czasem dopiero w naszym 
krytycznym położeniu może nam przyjść z po-
mocą, gdy będziemy pokorni i wdzięczni wobec 
swego Stwórcy. Jednak i wtedy Bóg może jeszcze 
nieco wstrzymać swoją pomoc. Dlaczego? Otóż 
właśnie dlatego, że jak mówi sam Bóg przez pro-
roka Izajasza (55:8-9): „Boć zaiste myśli moje nie 
są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi 
moje, mówi Pan. Ale jako wyższe są niebiosa niż 
ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, 
a myśli moje myśli wasze”.

Drogi Bracie i  droga Siostro, kiedy spotkają 
Cię trudności w życiu, nie trać nadziei, nigdy nie 
popadaj w  beznadziejną rozpacz, nie odrzucaj 
swojego zaufania, bo ono otrzyma dobrą zapłatę. 
Święty Paweł apostoł w dziesiątym rozdziale Listu 
do Hebrajczyków w wersecie 35 i 36 napisał takie 
słowa: „Albowiem nie odrzucajcie ufności waszej, 
która ma wielką zapłatę. Albowiem cierpliwości 
wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnie-
śli obietnicę”. Fakt, że nie zawsze wiemy, co jest 
Bożą wolą względem nas, nie zawsze rozumiemy 
Boskie działanie względem nas, nie zawsze poj-
mujemy, co służy naszemu dobru, ten właśnie 
fakt jest tym, co przeszkadza nam wejść do Jego 
odpocznienia. Nasza niezdolność czyni nas nieraz 
niepewnymi czy niespokojnymi dlatego, że często 
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zapominamy o tym, aby się Jemu oddać całkowicie, 
oddać się ochotnie i  oddać się bezwarunkowo. 
Więcej nawet, apostoł Paweł pisze w  rozdziale 
czwartym Listu do Żydów, a pierwszym wersecie: 
„Bójmyż się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy 
o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał się kto z was 
być upośledzony”.

Drodzy Braterstwo, powinniśmy z  bojaźnią 
i troskliwą wytrwałością troszczyć się, aby wejść 
do odpocznienia Pańskiego, do Jego odpocznie-
nia. Mili w  Panu, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy 
mamy uregulowany dochód, a nasze życie płynie 
bez większych trudności, to może nietrudno jest 
odpoczywać w Panu, może nie tak trudno jest mieć 
pokój w sercu. Ale jak jest z tym odpocznieniem 
wtedy, gdy nastąpi długotrwała choroba? Kiedy 
ktoś leży miesiącami, a może nawet latami i nie 
ma widoków na to, że kiedykolwiek powstanie? 
A kiedy dochody są bardzo skromne, że wystarcza-
ją może zaledwie na najniezbędniejsze potrzeby? 
Jak wygląda wtedy nasze odpocznienie? Jak ono 
wygląda wtedy, gdy do tego dojdzie jeszcze może 
bezrobocie, a  dochody są jeszcze skromniejsze? 
Albo jak to jest z tym odpocznieniem, gdy w ro-
dzinie zdarzają się różne trudności, zmartwienia, 
kłopoty, przykrości? Albo jakieś jeszcze inne rze-
czy nas trapią, czy wówczas nie zamykamy bilansu 
naszego odpocznienia ze stratami? Gdy dzisiaj 
wybierzemy się do miasta i  zobaczymy sklepy, 
przekonujemy się, że są one pełne towarów, od 
których wprost uginają się sklepowe półki, jednak 
musimy pamiętać, że jest jeszcze wielu pomiędzy 
ludem Bożym takich, którzy stają przed pytaniem: 
Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W  co się 
ubierzemy?

Nie mówimy tu o  żądzy, która nazywa się: 
„nigdy dosyć”, że mam dostatek, ale chcę jeszcze 
więcej, mieszkam wygodnie, lecz chciałbym jesz-
cze wygodniej. Mamy tu na myśli nasze konieczne 
potrzeby codziennego życia. Kto tutaj zaniedba, 
żeby się jeszcze mocniej uchwycić tego, co czytał, 
teraz czy kiedykolwiek, kto zaniedba, aby w mo-
dlitwie i zaufaniu przyswajać sobie to, co wynika 
z  naszego naczelnego tekstu, taki będzie niemi-
łosiernie porwany przez ten prąd czasu. Tylko 
całkiem mocne charaktery, silne wiarą, ostoją się, 
chwytając się pilnie tego, co zostało napisane, co 
nam jest obiecane w Słowie Bożym. „Nie troszczcie 
się – pocieszał nas Pan Jezus – bo wie Ojciec wasz 
Niebieski, czego potrzebujecie”. Tacy pomimo ich 
literalnej choroby, pomimo doczesnego niedostat-
ku, mimo niesprzyjających warunków i ucisków 
odczują i  dowiedzą się codziennie, na nowo, że 
naprawdę jest Ojciec w niebie, który wie, czego 
potrzebujemy. Nie popełnijmy jednak tego błędu, 

aby przez przykre warunki dać się niepokoić i nie 
odrzucajmy naszej ufności.

Gdyby upodobało się naszemu Ojcu wystawić 
nas może na twarde doświadczenia, na ciężkie 
warunki życiowe, twarde próby, nie traćmy nadziei 
i nie wątpmy. Pomyślmy, że do Syonu prowadzi 
tylko jedna droga, a ta droga jest określona jako 
wąska droga. Jest ona trudna do postępowania, 
dlatego wszyscy z Pańskich dzieci, którzy są fizycz-
nie chorzy, którzy są zmartwieni, których trapią 
może dotkliwe boleści, niechaj tacy nie wątpią. 
Starajmy się wytrwać, a przede wszystkim – nie 
narzekajmy. Milczmy i płaczmy, ale wtedy, kiedy 
nikt nas nie widzi. Drogi Boże są cudowne, a my 
dzisiaj – trzeba to przyznać – w  większości ich 
jeszcze nie znamy. Nie wierzcie, kiedy ten, co 
przemienia się w anioła światłości, zechce szep-
tać, że Wasze cierpienia są najcięższe, że Wasze 
cierpienia są najgorsze. Chwyćcie się mocno 
Pańskiego Słowa, które zostało napisane przez 
apostoła świętego Pawła: „Pokuszenie się was nie 
jęło, tylko ludzkie, ale wiernyć jest Bóg, który nie 
dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, 
ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić 
mogli” – 1  Kor. 10:13. Braterstwo, wszystko ma 
swój czas. Mędrzec Pański powiedział, że każda 
rzecz i każde przedsięwzięcie na świecie ma swój 
czas, więc niech was ten prąd zniechęcenia, ten 
niepokój nie zmiecie. Czy wiecie, jakie są zamiary 
Ojca Niebieskiego w stosunku do Was?

Teraz, Braterstwo, Wy, spracowani i obciążeni, 
Wy, obładowani troskami i trudnościami, którzy 
odczuwacie i często się smucicie z powodu Wa-
szych braków, którzy współczujecie z potrzebami 
innych, którzy potraficie powiedzieć tak, jak jeden 
zacny człowiek powiedział, że każda przykra ko-
nieczność moich bliźnich odbija się o moje czułe 
serce. Wy, którzy się martwicie i kłopoczecie, do-
świadczacie stale troski, prędko się gniewacie, nie-
pokoicie, czytajcie to piękne, to chwalebne Słowo. 
Czytajcie je spokojnie, czytajcie z opanowaniem, 
ono brzmi jakby z  innego świata, ponieważ jest 
z innego świata, ale jest przeznaczone nie dla kogoś 
innego, lecz przeznaczone jest dla nas na obecny 
czas. Nie jest przeznaczone dla jakiegoś przyszłego 
czasu, ale na obecne chwile. Ono jest piękniejsze 
niż najpiękniejszy śpiew, brzmi jak ton niebiańskiej 
harfy, pochodzi z ust świętych: „Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam 
sprawię odpocznienie” – Mat. 11:28-30. Sprawię od-
pocznienie duszom waszym. Odszukajcie to miej-
sce, a po powolnym przeczytaniu słowo po słowie, 
zacznijcie Braterstwo rozmyślać nad nimi, nad tym 
miejscem, a jeszcze lepiej będzie, jeśli to miejsce 
w  chwilach smutku, przygnębienia przeczytasz 
sobie, drogi Bracie, droga Siostro, kilka razy. To nie 
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jest słowo grzesznego człowieka, to wypowiedział 
nasz Pan, nasz Nauczyciel, nasz Przewodnik, nasz 
Mistrz, dlatego Bracie czytaj to miejsce i  staraj 
się, żeby według tego słowa postępować w swoim 
życiu. Na pewno odczujesz błogosławieństwo, ono 
nie chybi. Próbuj, a próbowanie jest ponad studio-
wanie. Nie zawsze musi ten błogosławiony pokój 
nastąpić natychmiast. Czasem trzeba poczekać na 
to, ale na pewno on nastąpi, tylko nie trać nadziei, 
a  kiedy ten pokój od Ciebie ponownie zacznie 
uchodzić, idź znowu do tego źródła, dokładnie 
na to samo miejsce, zaczerpnij z niego ponownie, 
ono nigdy nie wysycha. 

Przypomnijmy sobie, że my mamy nie tylko 
Wszechmocnego Boga, tak jak Abraham, o którym 
mamy powiedziane, że gdy miał już dziewięćdzie-
siąt dziewięć lat, przedstawił mu się Pan Bóg: „Jam 
jest Bóg Wszechmogący” (1 Mojż. 17:1). My nie tyl-
ko mamy Wszechmogącego Boga, nie tylko mamy 
Boga takiego, jak przedstawił się Mojżeszowi, 
kiedy przemówił do niego na puszczy i przedstawił 
się: „Będę, który będę”. My mamy naprawdę Ojca 
w niebie! Przecież Jezus nauczył nas, aby zwracać 
się do naszego Boga słowami: „Ojcze nasz”. Wielka 
jest łaska Boża, która do nas dochodzi przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy Ojca naszego 
w  niebie, troskliwego, dobrego, który się nami 
opiekuje i zawsze nas widzi. Jeśli nawet potykamy 
się jak niegdyś Żydzi, zawsze pamiętajmy o tym, 
że jest tylko jedna droga prowadząca na Syon, a ta 
droga jest drogą cierpień, niedostatku, zaparcia 
samego siebie i  zrzeczenia się swojego „ja”. Nie 
czyńmy tego z szemraniem i z narzekaniem, ale 
radujmy się z tego, że nas Bóg za godnych uwa-
ża. Dlatego właśnie apostoł święty Piotr napisał 
w  swoim pierwszym liście, w  rozdziale piątym, 
a siódmym wersecie takie słowa: „Wszystko staranie 
wasze wrzuciwszy nań, gdyż on ma pieczę o was”. 
Do kogo to apostoł skierował te słowa? Czy do 
niewiernego świata, czy do dzieci Bożych? Do Ko-
ścioła, do dziatek Bożych, one do nas są napisane. 
Na pewno nie są napisane do wszystkich ludzi, 
ale do tych, którzy są pełni wiary i którzy temu 
Słowu oddają się w swoim życiu. Przypomnijmy 
sobie historie zapisane w czwartym rozdziale Li-
stu do Hebrajczyków (1-3): „Bójmyż się tedy, aby 
snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocz-
nienia jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. 
Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako 
i onym [cielesnemu Izraelowi]; ale im nie pomogło 
słowo, które słyszeli, przeto iż nie było złączone 
z wiarą tych, którzy słyszeli. Albowiem wnijdziemy 
do odpocznienia, którzyśmy, uwierzyli, jako powie-
dział: Przetożem przysiągł w gniewie moim, że nie 
wnijdą do odpocznienia mojego; choć dokonane są 
dzieła Boże od założenia świata”.

Apostoł zwraca naszą uwagę i podkreśla jedno 
wyrażenie: „Bójmyż się”, czyli starannie i  do-
kładnie, z  miłością i  gorliwością, aby nie wpaść 
w niedowiarstwo, a przez to, aby nie pozbawić się 
chwalebnego wejścia do odpocznienia Pańskiego. 
Werset jedenasty rozdziału czwartego podaje nam 
takie słowa: „Starajmyż się tedy, abyśmy weszli do 
onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w  ten-
że przykład niedowiarstwa”. Proszę braterstwa, 
wszystkie rzeczy niebieskie, których się spodzie-
wamy, o których mamy Boskie Słowo obietnicy, 
o  których mamy Boskie zapewnienie, że będą 
nasze; wszystkie te rzeczy niebieskie muszą być 
wyproszone, muszą być wywalczone i do pewnego 
stopnia – jeżeli możemy tak powiedzieć – muszą 
być zasłużone, a to znaczy, że musimy mieć cząstkę 
dobrej woli, pragnąć z gotowością ponosić ofiary, 
mieć pełne modlitwy pragnienie, aby ten cel osią-
gnąć. Do tego trzeba dołożyć usilnych starań, bo 
tylko godni, którzy taką postawę wiary i gotowość 
serca wykażą, otrzymają te chwalebne niebieskie 
dary, obiecane przez Pańskie Słowo. Obyśmy bra-
terstwo chcieli więcej się uczyć, aby przez każdy 
ciężar, który przez różne kłopoty i potrzeby przy-
chodzi na nas, przez różne strachy, przez różne 
niepokoje i  tym podobne rzeczy, które na naszą 
wagę zostają wrzucane, mogli znaleźć przeciwny 
ciężar – naszej modlitwy, naszego zaufania, głębo-
kiego przekonania, nadziei, obietnic itp. rzeczy, aby 
ta równowaga ponownie została ustalona.

Święty Paweł apostoł w 2 Liście do Tymoteusza 
(1:7) pisze do nas takie słowa: „Albowiem nie 
dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy i  miłości 
i zdrowego zmysłu”, zastanawiania się spokojnie, 
rzeczowo, że możemy rozmyślać, rozważać, upo-
rządkować własne myśli. Gdybyśmy tylko z tego 
chcieli zrobić właściwy użytek, ustąpiłby niejeden 
niepokój z naszego życia, niejeden strach, niejedna 
konieczność nie wyglądałaby tak niebezpiecznie 
jak wtedy, kiedy działamy bez rozwagi, bez namy-
słu. Drodzy Braterstwo, nasz zmartwychwstały Pan 
powtarzał często do swoich uczniów, bojących się, 
martwiących się, następujące słowa: „Pokój niech 
będzie z wami”. My też pozdrawiamy się tymi sa-
mymi słowami. Pewnie, że jest to pozdrowienie bli-
skowschodnie, że tymi słowami ludzie wzajemnie 
się pozdrawiają, lecz kiedy nasz Zbawiciel użył tego 
pozdrowienia, to mieściło się w nim dużo więcej 
niżeli sam zwyczaj. On chciał dać swoim uczniom 
w obliczu przerażenia prawdziwy pokój i prawdzi-
we ukojenie. „Niechże się nie trwoży serce wasze 
– dodał do tego nasz Pan – ani niech się nie lęka”. 
Jak dobrze znał słabości tych z prochu powstałych 
ludzi, jaka pociecha, jakie uspokojenie mieści się 
tylko w samym tym pozdrowieniu, którego używał 
nasz Pan. Chwyćmy się tego. Jest jedna wspaniała 
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pieśń w naszym śpiewniku o numerze 420, której 
pierwsze słowa brzmią:

 
„Gdzie Ojczyzna moja, mój pokój i raj?  

Gdzie życzeń spełnionych jest kraj? 
Nie może przytułku pewnego dać świat, 

bo pełno tu pokus i zdrad”. 

Gdzie to jest? Refren tej pieśni i następne zwrot-
ki potwierdzają, że odpocznienie można jedynie 
osiągnąć po skończonym ziemskim boju, po ukoń-
czonym ziemskim biegu. Jest to pewne, że nikt nie 
osiągnie tego niebiańskiego odpoczynku, jeżeli nie 
przyswajał sobie w  tym życiu, tu na ziemi, tych 
obietnic, jeśli w obliczu tych trudnych warunków 
nie zdołał znaleźć odpocznienia Pańskiego, jeżeli 
już tutaj nie wypróbował tych kosztownych bło-
gosławieństw i jeśli nie rozsmakował się w nich. 
To, co kiedyś w przyszłości nastanie, co mamy na-
dzieję, że Bóg ze swej łaski nam da, będzie nagrodą 
za nasze dzisiejsze zaufanie, będzie podarunkiem. 
Tam w  górze otrzymamy tylko rezultat naszych 
obecnych ćwiczeń jako dowód wypróbowania albo 
gdy tu, w tym naszym doczesnym życiu nie dopi-
szemy, nie wstąpimy do odpocznienia, nie dojdzie-
my nigdy do tej upragnionej ziemi obiecanej. Już 
Salomon, ten człowiek bardzo mądry, powiedział 
takie zdanie: „Lepsza jest pełna garść z pokojem [to 
znaczy z duchową równowagą], niżeli obie garści 
pełne z pracą i z udręczeniem ducha” – Kazn. 4:6.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną wypowiedź 
naszego Pana, która jest nie tylko słowem pociechy, 
lecz zawiera się w niej jedna z największych mądro-
ści, jakie kiedykolwiek zostały wypowiedziane pod 
słońcem. Nasz Pan mówi: „I któż z was troskliwie 
myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć je-
den?” – Mat. 6:27. Rzeczywiście zdrowo i spokoj-
nie myśląc, czy nie jest tak? Kłopoty i zgorszenia, 
zmartwienia i  strach, niepokój i  podniecenie są 
w  stanie zrujnować nasze zdrowie. Jakże praw-
dziwe są tutaj słowa Salomona: „Synu mój! słów 
moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha 
twojego” – Przyp. 4:20. To Salomon powiedział, ale 
to jest słowo Pańskie, który od swoich dzieci tego 
żąda. Jak wiele chorób żołądka, wątroby, układu 
krążenia czy innych powstaje z  podniecenia, ze 
stresu, ze zmartwień, z kłopotów i z niepokojów. 
Dopóki one nie zostaną usunięte, zawiodą wszyst-
kie lekarstwa: „I któż z was troskliwie myśląc, może 
przydać do wzrostu swego łokieć jeden?”. Czy to się 
da zrobić? Na pewno nie da się tego zrobić. Można 
by rzec, że wielu z naszych kłopotów w życiu nie 
jesteśmy w stanie usunąć, kłopotów, których się 
lękamy, albo i takich, które już nas czasami objęły 
i są udziałem naszego życia. Przez niepokój i pod-
niecenie oraz  tym podobne rzeczy pogarszamy 

często nasze położenie. Kiedy rzeczowo i spokojnie 
załatwiamy nasze sprawy, używamy przy pomocy 
ducha świętego rozsądku, uczymy się wtedy dobrze 
modlić, czasem takie modlitwy nie muszą być 
długie, czasem tylko nasze westchnienie krótko 
wyrazi nasze serdeczne uczucia. Takimi kamykami 
z potoku pokonamy olbrzyma niepokoju. Kiedy 
się nie uczymy pokonywać tych atakujących nas 
ciężarów za pomocą obietnic Pańskich, to wtedy 
one nas zwyciężą, one nas pokonają, porwą nas, 
podmyją, ponieważ nie łączymy Słowa Pańskiego 
z wiarą. 

Jest jeszcze jedna rada, nie tylko dla tych do-
tkniętych cierpieniami lub obładowanych kłopo-
tami, ale dla nas wszystkich, ponieważ wszyscy 
mamy mniej lub więcej pragnienie dzielenia 
się swymi trudnościami z  innymi. Dzielimy się 
z bliskimi, dzielimy się z tymi, z którymi jesteśmy 
najbardziej duchowo związani, może czasem zro-
zumieją nas. Kto z nas nie zna przysłowia, że po-
dzielone cierpienie jest połowicznym cierpieniem, 
a inne podobne temu mówi, że podzielona radość, 
to drugie tyle radości, a smutek podzielony, jest 
połową smutku. Proszę Braterstwa, Pismo Święte 
różnie nam zaleca, święty apostoł Paweł w Liście 
do Galacjan 6:2 mówi: „Jedni drugich brzemiona 
noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy”. Jest 
jednak możliwe, że może brat lub siostra, którzy 
zawsze nas rozumieli, do których zawsze mogliśmy 
podejść, z którymi mogliśmy porozmawiać, to jed-
nak może się zdarzyć, że i oni nas nie zrozumieją. 
Jeśli nie znajdziesz zrozumienia u nich, to wtedy 
drogi Bracie i  droga Siostro, nie rozpaczaj, nie 
smuć się, czy może raczej nie smuć się za dużo, nie 
smuć się za wiele, możliwe, iż jest to dla Twojego 
dobra, że ktoś Ciebie nie rozumie. Bywa tak, że 
często czynimy sobie, chociaż tego nie chcemy, 
ryte obrazy i polegamy wówczas więcej na ludziach 
aniżeli na Bogu. Bierz swój ciężar i czytaj, co jest 
napisane, czytaj z  ciężarem na swoich plecach: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie” – Mat. 
11: 28-30. Sprawię odpocznienie duszom waszym. 
Chciejmy, Braterstwo, coraz więcej i więcej uczyć 
się, a Bóg niech nam w tym dopomoże, chciejmy 
zapamiętać te słowa słuchane, te czytane, otwórz-
my nasze serca na nie, aby nas nie porwał ten prąd 
czasu, abyśmy mogli osiągnąć ten stan, o który się 
ubiegamy i usłyszeć słowa: „Dobrze sługo dobry 
i wierny”, czego z głębi serca życzę wam Braterstwo 
i sam gorąco pragnę. Amen.        

Szarkowicz Eugeniusz (skrót wykładu)
Białogard 01.08.1999 
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Zainteresowanym pod rozwagę i ku zachęcie
 

Spośród wielu proroctw przedstawiających 
Boski plan działania na przestrzeni wieków 

Proroctwo Izajasza wyróżnia się wielokrotnie ob-
jawiając nadzieję zaprowadzenia Królestwa Bożego 
na ziemi i doprowadzenia wielu ludzi z powrotem 
do utraconej przez praojca Adama społeczności 
z Panem Bogiem.

Rozdział 61 w olbrzymim streszczeniu objawia 
pojednanie człowieka z Panem Bogiem, opisuje 
wybór Kościoła Pierworodnych, jak też przywró-
cenie narodu żydowskiego, a razem z nim wszyst-
kich chętnych do słuchania i wielbienia Pana Boga, 
na podstawie Przymierza Abrahamowego i dzięki 
ofierze Pana Jezusa.

Pan Bóg poprzez wypowiedzi proroka pięknie 
przedstawia nam zasługi naszego Zbawiciela, 
jak też maluje obraz Królestwa Bożego na ziemi 
i spływającego deszczu wielkich i dobrych łask na 
chętnych do uznania Boskiego prawa i ochotnych 
do służenia Panu Bogu oraz życia w Jego Króle-
stwie na Boskich warunkach.

Izaj. 61:1 – „Duch Panującego Pana jest na-
demną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał 
Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany 
tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował 
pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie 
ciemnicy”1.
duch: 

• duch = wpływ, moc Pana Boga, która może 
działać w różnych kierunkach – jednak 
zawsze ku dobremu

• proroctwo zaczęło się wypełniać od chrztu 
Pana Jezusa

• Łuk. 3:22, 4:1,16-21
Panującego Pana:

• Pan Bóg jest jedynym władcą i dawcą życia
• cokolwiek się dzieje, zawsze wynika z do-

zwolenia Pana Boga
• Pan Bóg daje upoważnienie do rządzenia – 

Dan. 7:13-14, 4:13-17
nade mną:

• słowa Pana Jezusa
• od ofiarowania w Jordanie w umyśle Pana 

Jezusa zaczęło się rozwijać Nowe Stworzenie
• nowa wola prowadziła Pana Jezusa w Jego 

ofierze oraz na śmierć
• Nowe Stworzenie decydowało o tym, co 

1 Wszystkie wersety zostały zacytowane z Biblii Gdańskiej.

spotykało Pana i kierowało Jego życiem
przeto mię pomazał Pan:

• Pan Bóg pomazał, czyli wybrał Głowę No-
wego Stworzenia – 3 Mojż. 8:12; Psalm 45:8

• Pan Jezus otrzymał ducha nie pod miarą – 
Jan 3:34

• naznaczył Głowę – Psalm 133; ale także nas 
jako kandydatów na członków Jego Ciała, 
proporcjonalnie do pracy w budowaniu 
współczłonków Ciała Chrystusowego 
(Efezj. 4:16) oraz uszlachetniania własnego 
charakteru

• nazywa Boga „Panem”, czyli pokazuje, że 
Ojciec jest wyższy niż Syn – 2 Kor. 1:21; Jan 
14:28; Hebr. 1:5

abym opowiadał Ewangeliję:
• radosną nowinę o przebaczeniu
• radosną nowinę o przyjściu Królestwa Bo-

żego w jego dwóch fazach
• Jan 12:49-50, 3:36
• Jan 14:10,31 – ogłasza wolę Ojca odnośnie 

wyboru Kościoła i ratowania całego rodzaju 
ludzkiego

• Hebr. 2:3-4 – głoszenie tej nowiny rozpo-
częło się od Pana Jezusa

cichym:
• tj. odpowiednim – 2 Kor. 2:16
• jako uczącym się od Pana Boga – Psalm 25:9
• poddanym jak owce pasterzowi – Jan 10:3-4
• tym, którzy pragną być uczeni przez Ojca 

rezygnując ze swojej woli – 1 Tes. 4:9
posłał mię:

• czyli Pana Jezusa – Izaj. 6:8-10
• Pan Jezus mówił przez przypowieści do ludu 

– Mar. 4:11-12; Mat. 13:13
• celem misji Pana Jezusa było przygotowanie:

* odkupienia – Hebr. 10:5
* wyboru Kościoła – Oblubienicy
* przywrócenia raju – Mat. 18:11; Łuk. 15:6

abym związał rany:
• podobnie jak dobry Samarytanin
• zranionych przez grzech – Łuk. 10:29-37
• pokazał, jak należy służyć Panu Bogu
• dał nadzieję na lepszą przyszłość bez bólu, 

płaczu i cierpień
• ta praca trwa już w Wieku Ewangelii, ale 

największe dzieło należy dopiero do przy-
szłości w Tysiącleciu naprawienia

Proroctwo Izajasza – rozdział 61
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tych, którzy są skruszonego serca:
• pokora jest stanem, który usposabia do 

przyjęcia pomocy i posłuszeństwa wzglę-
dem Bożej woli

• należy zrozumieć, że jest się grzesznym – 
Mat. 11:28-30

• 1 Piotra 5:6
• Ijoba 22:29

abym zwiastował pojmanym wyzwolenie:
• uwikłanym w różnych nieprawościach
• tym, którzy rozumieją, że są niedoskonali 

i związani grzechem – Rzym. 7:24-25
• dzisiaj uwolnienie z grzechu odbywa się 

poprzez usprawiedliwienie z wiary, a w przy-
szłości poprzez restytucję na podstawie 
uczynków – Rzym. 4:25

a więźniom otworzenie ciemnicy:
• oczy wyrozumienia – Mat. 13:16
• wierzącym dotąd w różne przesądy, teorie 

nieoparte na Słowie Bożym, dogmaty wiary
• żyjącym w nieświadomości, co do istnienia 

Boga i Jego woli
ciemnica:

• stan niełaski – Mat. 22:13 – skąd przyszedł 
– Jan 3:36

• ślepota duchowa – Jan 9:39-41
• podległość różnym systemom religijnym 

i uznawanie ludzkich ideologii

Izaj. 61:2 – „Abym ogłosił miłościwy rok Pański, 
i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszyst-
kich płaczących”.
Abym ogłosił:

• rozpoczęcie Wieku Ewangelii – Hebr. 3:7
• miłościwy:
• przyjemny, wyjątkowy
• okres usprawiedliwienia z wiary i wysokiego 

powołania – Hebr. 3:1; Rzym. 5:1-2
rok Pański:

• inaczej: czas
• Wiek Ewangelii, czyli okres ok. 2 tysięcy 

lat – Łuk. 13:31-33
• okres wyboru Oblubienicy Chrystusowej – 

Mat. 13:44
dzień pomsty:

• tego fragmentu Pan Jezus już nie odczytał 
i usiadł, On wtedy głosił radosną wieść – 
Łuk. 4:18-19

• odpłaty w czasie wtórej obecności – w Dniu 
Jehowy

• Obj. 6:10; Mat. 13:40-43
abym cieszył wszystkich płaczących:

• bez względu na narodowość czy płeć – Mat. 

11:28-29
• dziś pocieszany jest Kościół Pierworodnych, 

który zwiastuje Królestwo Boże dla wszyst-
kich płaczących

• w przyszłości cały ród Adamowy – Rzym. 
8:19-22; Obj. 21:4-5

Izaj. 61:3 – „Abym sprawił radość płaczącym 
w Syonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek 
wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto 
ściśnionego; i będą nazwani drzewami sprawie-
dliwości, szczepieniem Pańskiem, abym był uwiel-
biony”. 
Abym sprawił radość:

• najpierw radość otrzymał naród żydowski 
– stanowił Kościół w zarodku – Mat. 10:6, 
15:24

• potem radość ta została udzielona też naro-
dom pogańskim – Dzieje Ap. 10:34-36

płaczącym:
• tęskniącym za Królestwem Bożym
• widzącym swoje niedoskonałości i braki
• z powodu niemoralności, błędów, letnio-

ści, różnych nieprawidłowości – podobnie 
jak Lot, który widział różne odstępstwa od 
Prawa Bożego

dał im ozdobę:
• różne nadzieje, obietnice, które można zdo-

być w przyszłości i do ubiegania się o które 
otrzymaliśmy zaproszenie – 2 Piotra 1:3-4

• ale już dziś możemy się cieszyć błogosła-
wieństwami Bożymi, łaską i pokojem otrzy-
manym od Ojca

• podobnie jak figuralna Rebeka też na po-
czątku drogi otrzymała od sługi Abrahamo-
wego różne dary – 1 Mojż. 24:52-53

• 1 Piotra 4:13-14
miasto popiołu:

• zamiast popiołu, czyli zamiast potępienia 
stanu śmierci i niełaski – 1 Mojż. 3:19; Rzym. 
10:11-12

• popiół = proch starej natury, cielesność 
i różne jej niedoskonałości

• tak cielesny Izrael, jak i poganie mają wspól-
ną szansę ubiegania się o nagrodę – Efezj. 
2:12-18

olejek wesela:
• ducha synostwa i społeczności z Panem 

Bogiem – radości z przynależności do ro-
dziny Bożej

• świadomość Boskiego kierownictwa i opieki 
w życiu dzieci Bożych – Mat. 6:33

• „Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś 
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nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! 
Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników 
twoich” – Hebr. 1:9

• 1 Jana 2:20; 2 Kor. 1:21-22; Filip. 4:4
miasto smutku:

• zamiast zagubienia, niepewności, strachu 
przed potępieniem np. „piekłem”, czyśćcem

• 2 Kor. 7:10
odzienie chwały:

• szatę sprawiedliwości Chrystusowej – Kazn. 
9:8

• szatę weselną – Mat. 22:11
• znajomość planu Bożego – Psalm 132:8-9,12
• zasady moralne i dobre uczynki mają być 

naszą ozdobą – 2 Kor. 3:18
miasto ściśnionego:

• zamiast ducha ścieśnionego dał nam świa-
domość uwolnienia z potępienia

• mamy posiadać jasne wyrozumienie przy-
wilejów, które otrzymujemy dzięki ofierze 
Pana Jezusa, stając się Jego naśladowcami 
– Rzym. 5:12

będą nazwani drzewami sprawiedliwości:
• odnosi się to przede wszystkim do przy-

szłości
• dziś jesteśmy solą ziemi
• będą drzewami dającymi życie, podobnie 

jak drzewo żywota w raju
• Obj. 22:1-2; Psalm 1:3; Jer. 17:8
• drzew tych będzie 144 tys.

szczepieniem Pańskiem:
• poprzez spłodzenie w starym ciele – 2 Kor. 

4:7
• zalążek Nowego Stworzenia został wszcze-

piony w ciało cielesne, w którym ma się 
rozwijać

• 1 Kor. 15:42
abym był uwielbiony:

• już dziś Pan Bóg jest wielbiony przez Pana 
Jezusa i Kościół – Jan 12:28

• posłuszeństwo Oblubienicy Chrystusowej 
jest uczczeniem Pana Boga

• Efezj. 2:4-7; Obj. 15:4
• nagroda udzielona przez Pana Boga Kościo-

łowi świadczyć będzie o wspaniałości Dawcy
Po skompletowaniu Kościoła Pierworodnych 

nastąpi restytucja ziemi i wszystkich narodów – 
Dzieje Ap. 15:13-18.

Izaj. 61:4 – „Tedy pobudują spustoszenie staro-
dawne, pustynie stare naprawią, a odnowią miasta 
spustoszone, puste za wielu narodów”. 

Tedy pobudują spustoszenie starodawne:
• to spustoszenie ma przeszło 6 tys. lat; roz-

poczęło się już w raju, a niszczenie trwa do 
dzisiaj – Amos 9:11-15

• rozpocznie się nowy okres – Królestwa 
Chrystusowego – Wieku Tysiąclecia, który 
będzie czasem odbudowy i naprawienia – 
Psalm 102:17-23

• Izaj. 35:1
• Chrystus – Głowa i Ciało – odbuduje w czło-

wieku utracony obraz Pana Boga, poprzez 
przyprowadzenie go do doskonałości

pustynie stare:
• od Adama poczynając
• wszystkie serca nieurodzajne, grzeszne, 

nieczułe
• Agg. 2:7-8; Rzym. 5:12

odnowią miasta spustoszone:
• człowieka, który miał być i będzie królem 

na ziemi
• Kazn. 9:14-15; Przyp. 25:28
• odnowiony zostanie charakter człowieka
• Izaj. 58:12, 44:3-5

puste za wiele narodów:
• od wielu pokoleń
• wszyscy otrzymają szansę na podstawie mi-

łościwego Planu Bożego i ofiary Pana Jezusa
• 1 Tym. 2:4-6; Izaj. 25:6-9, 42:6-7

Izaj. 61:5 – „Bo się stawią cudzoziemcy, a paść 
będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oracza-
mi waszymi i winiarzami waszymi będą”. 
cudzoziemcy:

• to nie przechodzień, jest to obcokrajowiec – 
inny – chcący stać się obywatelem państwa

• to ten, który pragnie powrócić do łaski Bożej
• okażą to poprzez chęć współpracy w dziele 

pomocy innym, to czyniąc sami będą się 
udoskonalać

• w czasie tym nie będą jeszcze pełnoprawny-
mi członkami Królestwa Bożego

• Zach. 8:20-23, 14:21
paść będą stada wasze:

• będą współpracować z Pośrednikiem (Gło-
wa i Ciało) w nauczaniu

• na początku Wieku Tysiąclecia ludzie od-
czuwać będą przynależność rasową i pań-
stwową

• Jan 10:16
• paść – czyli pokazywać będą, jak należy 

powracać do Królestwa Bożego, najlepszą 
drogą jest współdziałanie i pomoc w napra-
wie współbliźnich
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• współpraca będzie dowodem przemian 
zachodzących w sercach ludzkich

• Ezech. 37:21-28 – naród żydowski będzie 
pierwszym w tym dziele restytucji

• Mat. 25:34-40 – pomoc bliźnim będzie 
odbierana jak służba na rzecz Królestwa 
i Jego Króla

synowie cudzoziemców:
• człowiek w dziele naprawienia będzie na 

różnych etapach rozwoju
• przyjdzie pokolenie po pokoleniu – Psalm 

84:8, 87:4-6
oraczami waszymi:

• służąc doświadczeniem z różnych okresów 
6 tys. lat – to doświadczenie, czyli wiedza 
o różnych formach zła, przeora serca i świa-
domość człowieka, pomagając mu przyjąć 

błogosławieństwa nowego okresu
• 5 Mojż. 15:7-11
• Zakon Mojżeszowy zobowiązywał do po-

mocy bliźniemu – 2 Mojż. 23:4-5
winiarzami waszymi będą:

• winiarze opiekują się winoroślami, ale też 
zbierają owoce i wytłaczają je

• ludzie sami poznają, kto ma prawo żyć 
w Królestwie Bożym, a kto tej łaski jest nie-
godny – Izaj. 66:24

• 5 Mojż. 23:24-25 – korzystając z doświadczeń 
i wiedzy innych, ludzie będą sobie wzajemnie 
pomagać

Werset ten opisuje wzajemną pomoc i usługę 
pomiędzy ludźmi, którzy zechcą być obywatelami 
Królestwa Bożego na ziemi.       

Redakcja
cdn.

Obmowa jest grzechem
STEFAN GRUDZIEŃ  PANIE, POŁÓŻ STRAŻ USTOM MOIM

Normy moralne, które ludzie wyznają, nie są 
normami chrześcijanina. Chrześcijaninowi 

nie wolno czynić tego wszystkiego, na co ludzie sobie 
dzisiaj pozwalają. Dlatego chrześcijanin to człowiek 
o kryształowym charakterze, bo tylko tacy mogą 
spodziewać się kiedyś nagrody.

Odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest obmowa. 
Obmowa to mówienie o innej osobie rzeczy ujem-
nych, niepochlebnych; prawdziwych lub fałszywych. 
Za podstawę naszych rozważań weźmiemy sobie 
werset: „Panie! Postaw straż przed ustami moimi, pil-
nuj drzwi warg moich” (Psalm 141:3). Prorok i poeta 
w jednej osobie, autor tych słów, w sposób poetycki 
chciał nam powiedzieć, aby Pan pomógł mu w tym, 
co ma mówić, jak ma postępować. Przedstawił ob-
razowo, jak w tamtych czasach było, że każde miasto 
było otoczone obronnym murem. Wszystkie bramy 
do tego miasta były strzeżone zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Straż nie pozwalała nikomu bez kontroli 
wejść do miasta ani opuścić miasta. Dawid wiedział, 
jak wygląda obronne miasto, zdobywał miasta i kiedy 
pomyślał o swoim języku, to prosił Pana, aby dał mu 
straże, by nic nie wychodziło z jego ust, co mogłoby 
kogoś zranić. Spróbujmy z tego wyciągnąć lekcję. 
Język, który jest za dwoma bramami (bramą zębów 
i bramą warg), może uczynić wiele zła. Apostoł Jakub 
pisze w sposób tak plastyczny i barwny, że wszystko 
jest zupełnie jasne (3:1-12 NP): „Niechaj niewielu 
z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że 
otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem 
wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, 
ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może 

utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w py-
ski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy 
całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie 
i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają 
maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak 
samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się 
z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! 
I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków 
swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało 
i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. 
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów 
i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został 
ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi 
nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego 
śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca 
i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo 
Boże; z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo 
i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy 
źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką 
i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić 
oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie 
może wydać słodkiej wody”.

Skoro tym statkiem jest nasze ciało, a język jest 
sterem, to zastanówmy się, jak to się dzieje, że to 
nasze ciało może bezpiecznie żeglować i jakie nie-
bezpieczeństwo mu grozi. Jeżeli zepsuje się ster, to 
statek na morzu jest w zasadzie bezbronny. Będzie 
się musiał poddać żywiołom i tam, dokąd fale i wiatr 
będą chciały, tam statek popłynie. Ileż to znamy ludzi, 
którzy dryfują po tej bezbrzeżnej toni oceanu. My jed-
nak wiemy, gdzie płyniemy. Postępujemy za śladem 
naszego Mistrza, ale to, czy nasza wędrówka będzie 
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ukierunkowana Słowem Bożym, zależy od nas, od 
naszej woli. Ta wędrówka bardzo często zależy także 
od naszego języka, który może zaprowadzić nasz 
statek na mieliznę. Czasem język może sam rozpętać 
burzę i wtedy apostoł porównuje to do iskry, która 
może zapalić wielki pożar, może spowodować wielką 
tragedię. Jest to żywioł. Takim żywiołem może być 
nasz język. Znamy sytuacje, kiedy dzieje się tak, jak 
to prorok i apostoł powiedział. Słyszeliśmy na pewno 
o takich komunikatach, w których nieostrożność ob-
chodzenia się z ogniem spowodowała wielkie straty 
materialne. Czasem dochodzi do tragedii, że giną 
w ogniu ludzie. Kiedyś jeden gospodarz poszedł na 
pole, na swoją łąkę i zapalił suchą trawę. Sam zginął 
w płomieniach. Kiedy zapalał, na pewno nie zdawał 
sobie sprawy, że to jest jego śmierć. Apostoł mówi, że 
takim niebezpieczeństwem może być nasz język, że 
możemy rozpalić ogień, którego nie jesteśmy w stanie 
opanować i sami możemy zginąć.

Pan Bóg w swojej mądrości powołał nas do gro-
na kandydatów na członków Kościoła, ale to, czy 
otrzymamy nagrodę, zależy od naszego charakteru, 
a charakter ten musimy kształtować i go zmieniać. 
Nasz charakter powinien być coraz lepszy. Sięgnijmy 
do przykładów, jak język mógł spowodować wiele 
zła. Przykładem naszym będzie Absalom. Wszyscy 
znamy tę postać. Królewski syn, ten, który za zamor-
dowanie brata musiał uciekać. Dawid był oburzony, 
kiedy dowiedział się o postępku Absaloma, ale po 
upływie czasu, za namową Joaba, zgodził się, aby 
Absalom wrócił do swojego kraju. Absalom wrócił, 
ale Dawid jeszcze go nie chciał widzieć, nie chciał mu 
ukazać swojego oblicza, ponieważ nie był zadowolony 
z jego postępowania. Absalom nie cieszył się jednak 
z tego, że jest już w swoim kraju, że jest niedaleko 
ojca, ani nie starał się robić niczego, co by zjednało 
mu jego łaskę. I gdybyśmy tam byli, widzielibyśmy 
Absaloma pięknie ubranego, stojącego w bramie Je-
rozolimy i czekającego na przybyszów do tego miasta. 
Wszyscy, którzy szukali sądu królewskiego, udawali 
się do króla i król rozstrzygał w trudnych sprawach. 
Dawid, którego znamy z wielu wydarzeń opisanych 
szczegółowo w Piśmie Świętym, był człowiekiem 
według serca Bożego, na pewno sprawiedliwie roz-
strzygał wszystkie sprawy, które do niego docierały. 
Znamy to zresztą, kiedy prorok przyszedł do niego 
i powiedział mu: „Miał człowiek jedną owcę i kiedy 
przyszedł do niego przyjaciel, to zamiast zabić ze 
swojego wielkiego stada, zabrał człowiekowi, który 
miał tylko tę jedną owcę”. Wtedy król zawyrokował: 
„Godzien jest śmierci”. To był sprawiedliwy wyrok. 
Może nawet aż zbyt surowy, ale takim był Dawid. Nie 
wiedział, że to mowa o nim. Tymczasem Absalom 
wszystkim podpowiadał, że nie ma tu sprawiedliwo-
ści, że nie znajdzie tu rozstrzygnięcia, ale gdyby on był 
królem, to rozstrzygałby sprawiedliwie. Odchodzili 

więc niezadowoleni Izraelici, wierząc młodemu czło-
wiekowi. Jak to dziwne, zastanawiające, że ten młody 
człowiek potrafił odwrócić Izraela od króla, który 
cieszył się tak wielką sławą w Izraelu. Czy zastana-
wialiśmy się kiedyś nad tym, jak to jest możliwe, żeby 
plotka, fałsz, obłuda mogła zdobyć taką przewagę 
nad dobrem, nad sprawiedliwością, nad szacunkiem, 
nad bohaterstwem? Dawid był bohaterem. To prze-
cież on pokonał potężnego Filistyna, któremu nikt 
nie mógł sprostać, to on prowadził wojny Pańskie, 
a mimo to Absalom, szepcząc do ucha, obłapiając 
tych, którym to mówił i całując ich judaszowskim 
pocałunkiem, odwrócił Izraela od Dawida. Dawid 
oczywiście nic o tym nie wiedział, dowiedział się, 
kiedy usłyszał krzyk „Absalom króluje!”. To było peł-
ne zaskoczenie dla starego już króla. Wiemy, jaki los 
spotkał oszczercę, jaki los spotkał tego, który naraził 
na szwank dobre imię swojego ojca, który Izraela 
także wprowadził do wielkiej biedy. Tak jak to jest 
napisane w Przypowieściach Salomonowych 26:27 
(NP): „Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na 
tego, kto go toczy”. Tak stało się także z Absalomem. 
Zginęło 20 tysięcy ludzi, a zwycięstwo Dawida było 
okupione tymi wielkimi ofiarami i łzami, które Dawid 
wylewał nad tym, co się stało. Obmowy i oszczerstwa 
są surowo zabronione ludowi Bożemu, jako zupełnie 
sprzeciwiające się duchowi miłości.

W Liście apostoła Pawła do Tytusa (3:1-2) czytamy 
słowa, w których apostoł upomina: „Przypomnij im, 
braciom, aby o nikim źle nie mówili i nie byli kłótliwi, 
ale ustępliwie okazujący wszelką łagodność wszystkim 
ludziom”. Czy możemy tak powiedzieć o sobie, że 
o nikim źle nie mówimy? Żyjemy w kraju, w którym 
nie wszystko i nie wszystkim się podoba. Może to jest 
nawet naszą narodową cechą: tajemniczość, półsłów-
ka, plotkowanie, to jest jakąś przywarą narodową. Ale 
wszystko to, co można tolerować, bo jest w granicach 
norm, jakie panują w naszym kraju, jednak tego nie 
można tolerować wśród braci. My przecież chcemy 
być naśladowcami Jezusa Chrystusa, a nie mamy ani 
jednego przykładu, aby Pan Jezus kogoś obmówił, aby 
mówił o kimś źle. Nawet gdy złe czyny są prawdziwe, 
nie wolno nam rozpowiadać tego między braćmi. 
Jedyny sposób zapobiegania złemu i eliminowania 
zła spośród nas to reguła, którą Pan Jezus pozosta-
wił. Przeczytajmy sobie tę regułę, a jest ona zapisana 
w Mat. 18:15-17 (NP): „A jeśliby zgrzeszył brat twój, 
idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, 
pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź 
z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu 
dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. 
A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby 
zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin 
i celnik”. Znamy wszyscy tę lekcję. Znamy to przy-
kazanie, bo tak można je nazwać. Ale czy stosujemy 
to w życiu? Czy jesteśmy w porządku wobec tego 
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przykazania? Czy jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko nam, 
mamy tę cywilną odwagę pójść i powiedzieć mu? 
A nawet jeśli nie przeciwko nam, ale przeciwko bratu, 
czy stosujemy się do tej wskazówki, czy też robimy 
inaczej? Zdawać by się mogło, że wszyscy powinni-
śmy przestrzegać tego, a jednak są sprawy, o których 
się mówi w wielu domach i w wielu zborach, jak to 
niektórzy bracia upadli i co też uczynili. Wiadomość 
taka przechodzi z ust do ust. Tylko jeden, ten kto 
ma być rzeczywistym winowajcą, nic o tym nie wie. 
Czy to jest chrześcijańska metoda? Dlaczego tak się 
dzieje? Gdyby tak czynili bracia młodzi w Prawdzie, 
moglibyśmy się nie dziwić ani moglibyśmy na ten 
temat w ogóle już nie mówić. Gorzej, gdy są to bra-
cia z dużym stażem, z siwym włosem na głowie. To 
nie jest w porządku. Zreflektujmy się drodzy bracia 
i siostry, bo taką drogą zajdziemy donikąd. Ten nasz 
okręt utknie na mieliźnie, nie będzie dla nas żadnej 
nagrody, bo jesteśmy w sprzeczności z poleceniem 
Pańskim. Pamiętajmy, że każdy z nas ma obowiązek 
zajmować się swoimi sprawami. Jest takie przysło-
wie, że jeśli chcesz sprzątać u sąsiada, pozamiataj 
najpierw własne podwórko. Bardzo często się zdarza, 
że ci, którzy tak bardzo dużo mają do powiedzenia 
o braciach, sami swoich spraw niestety nie mieli czasu 
dopilnować.

Co powinniśmy także wiedzieć? Każdy z nas ma 
dostatecznie dużo braków i duże pole do działania 
w swojej własnej rodzinie, w swoim własnym domu, 
dlatego mało czasu mamy, który byśmy mogli po-
święcać w tych sprawach innym. Niestety, apostoł 
Paweł w Liście do Galacjan (2:4) mówi nam także: 
„nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu 
zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wy-
szpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, 
żeby nas podbić w niewolę”. Są tacy, którzy lubują się 
w tym, aby bawić się w brudach innych. Jest to bardzo 
nieprzyjemne. Nie mamy takiego upoważnienia, 
abyśmy zbierali opinie o braciach, a są tacy, którzy to 
robią. Nam nie wolno sądzić, my nie znamy serc, bo 
do tego jest upoważniony tylko Pan Bóg, a Pan Bóg 
upoważnił do tego jeszcze swojego Syna. Jesteśmy 
wszyscy na sądzie i wszyscy jesteśmy braćmi, a tym-
czasem są tacy, którzy mówią: „O tobie jest bracie 
dobra opinia, ale o tych to jest zła opinia”. Z jakiego 
upoważnienia czynią to ci bracia? Dzieje się tak dlate-
go, że zatracamy ducha Pańskiego. A jak uczynił Pan, 
kiedy przyprowadzono do Niego jawnogrzesznicę? 
Postawił ją i powiedział do tych, którzy nań skarżyli: 
„kto jest z was bez winy, niech pierwszy rzuci kamień” 
– Jan 8:7. Nikt nie rzucił. Czy jest ktoś z nas bez winy? 
Dlatego nie rzucajmy kamieni, bo nie mamy takiego 
prawa, nie mamy takiego upoważnienia. Prawdziwi 
naśladowcy Pana nie będą słuchać obmówcy i wskażą 
na Słowo Pańskie oraz na metody, jakie powinien 
stosować. Ale jeżeli będzie już taka sytuacja, że musi-

my wysłuchać wbrew naszej woli czegoś dla naszych 
braci, to wierny sługa radzi, a jest to zapisane w „Stra-
ży” z 1938 roku, abyśmy wysłuchawszy taką rzecz, 
natychmiast powiedzieli poszkodowanemu. Czy 
znamy taką myśl? To jest rzeczywiście bardzo zdrowe. 
Aby ten mógł ścigać oskarżyciela, aby ten mógł ścigać 
potwarcę. Czy robimy tak, czy też słuchamy tego, co 
nam mówi ktoś do ucha? „Powiem ci, ale nie mów 
tego nikomu, bo to nie jest do powtórzenia, to jest 
tylko wiadomość dla Ciebie”. Jesteśmy w sprzeczności 
z zaleceniem Pańskim. Jeśli nasze zwrócenie uwagi 
nie odnosi skutku, to pamiętajmy, że Pan się może 
upomnieć o to. Czy nie zauważyliście braterstwo, że 
ten, kto obmawia i podejrzewa braci, czyni to według 
własnej wyobraźni? Ludzie, którzy podejrzewają, 
prawdopodobnie nie są w porządku sami, bo jeśli 
podejrzewamy brata, to w imię czego?

Człowiek uczciwy, na wskroś dobry, o szlachet-
nym sercu, dopatruje się u wszystkich tego samego. 
Wszystkich ludzi traktuje tak, jakim on sam jest. 
Spodziewa się, że to są ludzie szczerzy, że to są 
ludzie dobrzy. Ktoś, kto jest intrygantem, snuje ja-
kieś insynuacje, na pewno w sercu nie jest dobrym 
człowiekiem. Dlatego odrzucajmy to, jako coś, co 
nie licuje z chrześcijaninem. Niezależnie od powyż-
szego pamiętajmy, że ktoś nawet niebędący bratem, 
powiedział pewne warte przytoczenia zdanie. Był to 
Szekspir, którego znamy z wielu utworów: „Złodziej, 
który mi ukradł pieniądze, ukradł mi śmiecie, ale 
ten, kto okrada mnie z dobrego imienia, sam się nie 
bogaci, ale mnie czyni prawdziwie biednym”. Szekspir 
nazwał obmówcę złodziejem. My wiemy, że nasze 
zasady są wyższe i te zasady np. w Mat. 5:22 (BT) 
mamy powiedziane: „Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: 
Raha, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 
Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego”, a w 1 Jana 
3:15 – „Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabój-
cą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia 
wiecznego”. Szekspir nazwał obmówcę złodziejem, 
ale apostoł Jan nazywa go zabójcą i dodaje: „a wiecie, 
że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego”. 
Kiedy mówimy źle o naszym bracie czy o naszym 
bliźnim, nie mówimy tego z pobudek miłości, lecz 
nienawiści. Jeżeli mamy do kogoś sympatię, to nie 
mówimy o nim źle, nie chcemy nawet przyjąć takiej 
wiadomości o tym bracie, po prostu w to nie wie-
rzymy. Wobec tego pamiętajmy o tym, że nie jest to 
biblijne. Przeczytajmy, co na temat ten napisał brat 
Russell. W VI Tomie na stronie 4981 brat Russell 
powiedział kilka zdań, które warto przytoczyć: „Oby 
wszyscy spłodzeni z ducha pojęli, że duch sądzenia, 
potępienia, niestety tak powszechny, zaiste nawet 
nałogowy grzech ludu Pańskiego oznacza miarę ich 
braku miłości. Oznacza brak ducha Chrystusowego, 
1 przyp. red. w wydaniu z 2010 str 404
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którego jeśli w zupełności brakuje, to dowodzi, że 
nie jesteśmy Jego (Rzym. 8:9). Wy jednak nie żyjecie 
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 
Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy”. Powiedziano 
tam, że im prędzej pojmiemy ten fakt, tym prędzej 
nastąpi u nas wielka przemiana z chwały w chwałę, 
tak konieczna, abyśmy ostatecznie byli przyjęci jako 
członkowie Nowego Stworzenia.

Niewielu braci zdaje sobie sprawę, do jakiego 
stopnia sądzą oni innych i jak to może pozbawić 
ich Królestwa. Moglibyśmy się obawiać, że wobec 
łaskawej obietnicy naszego Pana, iż będziemy sądzeni 
tak pobłażliwie, jak innych sądzimy, doprowadzi nas 
do zbytniej pobłażliwości, zbytniego miłosierdzia 
i do krańcowego przymykania oczu na zło u innych. 
Niestety, wszystkie siły naszej upadłej natury tak się 
ułożyły, że jest wprost przeciwnie. Przeszło 18 stu-
leci, jak pisał brat Russell, a my możemy już nawet 
powiedzieć, że przeszło 19 stuleci Pan obiecał, że 
będziemy tak łagodnie sądzeni, jak łagodnie sądzić 
potrafimy innych. A więc zbadajmy tę sprawę. Nasz 
upadły, cielesny umysł jest samolubny, a odpowiednio 
do tej samolubności jest on skierowany przeciwko 
innym, gotów zawsze przebaczać sobie, a innych 
potępiać. Jest to tak wrodzone, że stało się nieświa-
domym przyzwyczajeniem, jak oddychanie lub bicie 
serca. Zwyczaj ten rozwija się w miarę wykształcenia 
w Prawdzie. Umysł, który rozpoznaje wyższe ide-
ały i zasady, stosuje każdą z nich do innych braci 
i naturalnie, według tej zasady, widzi nieprawość 
u innych. Umysł nasz znajduje przyjemność w wy-
tykaniu słabości innych, ale równocześnie zapomina 
o swoich, a czasem nawet obłudnie powiększa błędy 
innych, jedynie w celu ukrycia własnych słabości albo 
w celu podkreślenia wyższości własnego charakteru 
w porównaniu z innymi. Takie jest usposobienie 
starej, upadłej natury. Nowy umysł spłodzony z ducha 
Pańskiego, świętego ducha miłości, walczy pod 
kierunkiem Słowa Pańskiego, pod kierunkiem nowe-
go prawa miłości, złotego prawa i sprawia, że coraz 
bardziej wzrastamy w łasce i znajomości. Początko-
wo Nowe Stworzenie jest zaledwie niemowlątkiem 
w Chrystusie i uznaje prawo niewyraźnie, ale jeśli nie 
osiągnie się go, to nie można zdobyć wielkiej nagrody.

Prawo miłości powiada: wstydźcie się, aby słabości 
i ułomności braci wyjawiać przed światem. Wstydźcie 
się, jeśli litość i sympatia natychmiast nie występują, 
aby przemówić słowo w ich obronie, jeśli za późno 
zarzuca się płaszcz miłosierdzia w celu zakrycia ich 
błędów w zupełności. Osoba będąca sama bez błędu 
może jeszcze być wytłumaczona, jeśli zajmuje stano-
wisko wykonawcy sprawiedliwości, jeśli czyni pomstę 
na złoczyńcach, jeśli wypomina ich błędy itp. Wie-
my, że nasz Mistrz, który nie znał grzechu, miał tyle 
w sobie miłości, że raczej wolał zakryć i przebaczyć, 

aniżeli karać i wypominać. Tak niewątpliwie będzie ze 
wszystkimi, którzy są spłodzeni z Jego ducha. W mia-
rę tego, jak wzrastają w Jego podobieństwo, będą 
bardzo powolni w domaganiu się pomsty, będą po-
wściągliwi w czynieniu kary językiem lub inaczej, o ile 
nie będą mieć rozkazu od wielkiego Sędziego. Pan 
jednak obecnie poucza nas: „Nie sądźcie nic przed 
czasem” i mówi: „Pomsta jest moja”. Zastanówmy się, 
czy jesteśmy w zgodzie z tym, co wierny sługa napisał. 
Obmowy można dokonać także nie używając słów. 
Wiemy, jak to można zrobić, że czasem ktoś nas pyta 
o brata lub o siostrę: „Jak tam bracie ta osoba?”, a my 
machniemy ręką, zrobimy grymas twarzy, skrzywimy 
się i mówimy, że lepiej o tym nie mówić. Zostawiamy 
brata w rozterce, co też mogło się stać, co ten brat czy 
siostra mogła takiego zrobić. Wtedy nasz brat czy 
siostra, z którą rozmawiamy, odchodzi w wielkim 
niepokoju i bardzo przygnębionym nastroju.

Brat Russell wspomina o siostrze, która obraziła się 
na pewnego brata, nie wiadomo czy słusznie, praw-
dopodobnie nie, ale ponieważ chciała być w zgodzie 
z tym, co powiedziano o obmówcach, postanowiła 
nie używając słów, gestykulując i robiąc grymasy 
twarzy (tzw. pantomima) zrobić wszystko, aby dać 
swoim przyjaciółkom do zrozumienia, że ona jest 
obrażona na tego brata. Sprawa do tego doszła, że te 
siostry chciały koniecznie odgadnąć, co też mógł ten 
brat jej uczynić, a więc zadawały jej pytania, a ona 
gestami dawała na to odpowiedzi. Do tego doszło, że 
zdawało się, że ten brat rzeczywiście bardzo wielce 
upadł. W końcu wszystko się wyjaśniło i dobrze 
się skończyło. Przypomnijmy sobie, że prawo, pod 
którym Nowe Stworzenie się rozwija i wzrasta, jest 
prawem miłości. Tam, gdzie panuje miłość, tam każdy 
przepis i zarys Boskiego zarządzenia jest przestrze-
gany, jest obowiązkiem, ale z serca, i jeśli w naszych 
sercach zarejestrowana będzie miłość, to możemy być 
spokojni, że nie wejdziemy w kolizję z tym prawem.

Ponieważ jesteśmy w szkole Chrystusowej, to 
w miarę upływu lat, każdy z nas ma czynić postęp 
i wiemy, że miłość, którą powinniśmy zdobywać, 
posiada pewne stopnie. Brat Russell określił to, że 
w początkowym okresie każdy chrześcijanin, przy-
chodząc, poznając Prawdę, jest tak urzeczony tym, 
co Pan Bóg zrobił dla nas, tym, że posłał swojego 
Syna na ofiarę za nas, iż w naszych sercach rodzi się 
uczucie wdzięczności dla Stwórcy, co jest pierwszym 
stopniem naszej miłości. Wszyscy tę miłość posia-
damy, że ten pierwszy stopień zdobyliśmy, ale nie 
możemy pozostać na tym poziomie. Z każdym dniem 
musimy czynić postępy, a więc iść dalej, a ten wyższy 
stopień miłości to jest już ocena sprawiedliwości 
i społeczności z Bogiem. Do tej społeczności docho-
dzimy, miłując sprawiedliwość i nienawidząc grzech. 
Ten drugi stopień miłości powoduje, że odrzucamy 
wszystko, co jest grzeszne, co jest sprzeczne z prawem 
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Bożym, co jest sprzeczne ze wskazówkami Pisma 
Świętego. To powoduje, że w nas samych wytwarza 
się rodzaj energii, który pomaga nam w pokonywaniu 
trudności i który powoduje, że czynimy coraz więcej 
poświęcenia ze swojej strony, z własnych posiadłości, 
z tego, co Pan dał do naszych rąk. Ale musimy iść 
dalej. Przez działanie na rzecz sprawiedliwości i po-
święcenia rodzi się w nas uczucie miłości i sympatii 
do wszystkich tych, którzy tą samą drogą postępują, 
a więc uczucie miłości do braci i sióstr. Właśnie 
tutaj jesteśmy na naszej wielkiej próbie. Czy uczucie 
miłości, które powinniśmy żywić do braci, pozwala 
nam mówić o nich źle? Jeśli tak jest, to znaczy, że nie 
posiadamy jeszcze tego uczucia miłości, a przecież 
przed nami jeszcze ostatni stopień, to jest miłość 
do nieprzyjaciół. A więc zróbmy wszystko, żebyśmy 
ten czwarty stopień miłości osiągnęli. Nie jest to 
łatwa sprawa, bo wiemy, że miłość do nieprzyjaciół 
jest na tym najwyższym poziomie, jest to najwyższy 
stopień, który mamy osiągnąć. Pan Bóg jednak 
miłuje także nieprzyjaciół. Nie kocha Pan Bóg swoich 
nieprzyjaciół tak, jak kocha swoich synów, ale my 
również nie musimy kochać nieprzyjaciół tak, jak 
kochamy braci, ale jesteśmy zawsze dla nich życzliwi 
i gotowi śpieszyć z pomocą, gdyby oni od nas tej 
pomocy oczekiwali. Nie mówimy także i o naszych 
nieprzyjaciołach źle, bo to są nasi bliźni. Musimy 
wyrobić w sobie ten ostatni stopień miłości, musimy 
usunąć z naszych serc wszelką gorzkość, niechęć 
i nienawiść. Nasze serca powinny być wypełnione 
miłością, by nawet nieprzyjaciel nie wzbudził w nas 
uczucia niechęci czy złości.

Zastanówmy się, na jakim etapie jesteśmy w zdo-
bywaniu tych stopni miłości. Jeśli obmawiamy braci, 
to nie doszliśmy jeszcze do trzeciego. Nasz Pan, który 
jest naszym wzorem, nie potrzebował przechodzić 
przez te wszystkie stopnie, przez te wszystkie etapy 
miłości, był doskonały. My jednak musimy osiągnąć 
je wszystkie, mając przed oczyma wzór, który jest 
zapisany w 2 Kor. 3:8. W cytacie z VI Tomu już była 
wzmianka na ten temat, a więc mamy dążyć do prze-
miany z chwały w chwałę, aby nadawać się kiedykol-
wiek do domu Bożego. Abyśmy mogli w tym domu 
Bożym znaleźć miejsce. U naszego Ojca Niebieskiego 
jest wiele mieszkania, ale abyśmy tam mogli mieszkać, 
musimy przestać być dziećmi gniewu, a musimy stać 
się dziećmi miłości. Kto by więc nie chciał rozwinąć 
w sobie ducha miłości i upierałby się w niemiłosier-
nym sądzeniu naszych współbraci, współdomowni-
ków wiary, ten udowadnia, że nie wzrasta w miłości 
i nie zmienia się z chwały w chwałę na podobieństwo 
Pana. Taki nie może otrzymać więcej miłosierdzia, 
aniżeli sam posiada. Pamiętajmy o tym.

W miarę wzrastania w podobieństwo do Pana, 
okazujemy każdy własne miłosierdzie, łagodność 
umysłu, słowa i uczynków względem współucz-

niów. Dla utrwalenia w naszych umysłach zakazu 
obmowy, przypomnijmy sobie jeszcze przykazanie 
pozostawione nam przez Pana Jezusa, które zostało 
nazwane złotą regułą. Jest to zapisane w Mat. 7:12 
(BT): „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam 
ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym 
polega Prawo i Prorocy”. Do czasu przyjścia naszego 
Pana na ziemię po raz pierwszy znane było z Zakonu: 
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. 
Nawet jeden z takich głosicieli powiedział: „Czyń 
bliźniemu to, co się tobie podoba”. Od czasu przyjścia 
Pana Jezusa na ziemię, Pan Jezus zmienił tę regułę. 
Powiedział: „To, co chcielibyście, aby wam bracia 
czynili, aby wam bliźni czynili, wy im czyńcie”. Jest to 
dobro pozytywne, dobro, które zobowiązuje. Każdy 
nasz dobry uczynek wyświadczony bratu lub siostrze 
zobowiązuje do podobnego działania. I oto jest nasza 
złota reguła. Pamiętajmy, że ta złota reguła, abyśmy 
czynili bliźniemu to, co jest miłe, to, co jest dobre, to, 
co może mu sprawić przyjemność, to jest właśnie to 
dobro, które chcielibyśmy także odbierać od naszych 
braci, od naszych bliźnich. Postawmy sobie pytanie, 
czy chcielibyśmy, aby nasi bracia mówili o nas źle? 
Z pewnością nie ma nikogo takiego wśród nas, kto by 
powiedział: „Chcę”. Czy chcielibyśmy, aby objawiano 
nasze wady i słabości? Też staramy się to dokładnie 
ukryć, wszystko to, co jest blisko nas, czego się sami 
wstydzimy, robimy to i słusznie, bo to nie jest nikomu 
potrzebne i to nie buduje. Czy chcielibyśmy, aby nas 
bezpodstawnie posądzano o popełnianie niegodnych 
czynów? Nikt z nas by tego nie chciał, a jednak w sto-
sunku do innych czynimy to. A więc opamiętajmy się. 
Wobec tego zapytajmy samych siebie, dlaczego tak 
czynimy naszym braciom, skoro sami nie chcieliby-
śmy, aby tak czyniono nam? Jesteśmy przestępcami 
Zakonu Chrystusowego, na którym zawisło nasze 
zbawienie, a to jest Boskie prawo.

Jeśli zatem członkowie Nowego Stworzenia wystą-
pią przeciwko temu prawu, dzieje się to tylko dlatego, 
że są oni niemowlętami. Jeśli wystąpienie przeciwko 
temu prawu rodzi w sprawcach ból i żal, świadczy 
to o tym, że nie uczynili tego dobrowolnie. Dlatego 
unikajmy wszystkiego, co może uczynić krzywdę 
naszemu bratu, naszemu bliźniemu. Pamiętajmy na 
słowa wypowiedziane przez zacnego męża Bożego, 
proroka Dawida: „Panie, połóż straż ustom moim”. 
I niech pilnuje ta straż drzwi warg naszych, a tą strażą, 
która może upilnować nasz język i nasze usta, będzie 
miłość. Niech miłość wypełni nasze serca, a wtedy 
nie będziemy mieli problemu z tym właśnie przyka-
zaniem, nie będziemy mówić źle o naszych braciach. 
Amen.           

Na podstawie wykładu brata Stefana Grudnia, 
Kraków 1986.
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Mesjasz – Pośrednik
WATCH TOWER 

Pytanie:
 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny” – Jan 3:16. Jeden 
z braci twierdzi, że w tym tekście słowo „Syn” doty-
czy Kościoła, Ciała Chrystusowego, jak też i Jezusa, 
Głowy tego Ciała. Czy jest to właściwe? My nie w ten 
sposób rozumieliśmy twoją mowę na podstawie tego 
tekstu podanego w gazetach, zatytułowaną „Najcen-
niejszy Tekst”1.

Odpowiedź:
Z pewnością zrozumienie to jest niewłaściwe. Ten 

tekst odnosi się tylko do Jezusa. Jak inaczej On mógł 
być „jednorodzonym”? Trudnością wielu zdaje się to, 
że widzą Boski plan tylko w częściach i nie starają 
się połączyć ich w jedną całość. Postaramy się zno-
wu pokrótce ułożyć te części i pokazać ich związek 
stanowiący tę całość.

Plan Boży jest dla zbawienia świata. By tego doko-
nać, Bóg posłał swego jednorodzonego Syna na świat. 
Jezus ofiarował swe życie zgodnie z Boskim planem, 
dla zbawienia świata. Na mocy swej ofiary otrzymał 
boską naturę – chwałę, cześć i nieśmiertelność – 
które sprawiły, że mógł stać się wielkim Prorokiem, 
Kapłanem, Pośrednikiem, Królem świata. Lecz za-
nim rozpocznie swe dzieło dla świata i w harmonii 
z Boskim planem, Maluczkie Stadko naśladowców 
Jezusa musi być wybrane – wzięte ze świata. „Bo nie 
są z świata, jako i ja nie jestem z świata” (Jan 17:14). 
Ażeby mogli mieć udział z Jezusem we wszystkich 
Jego wielkich i chwalebnych dziełach dla świata 
podczas Tysiąclecia, muszą być duchowymi istotami 
jak ich Głowa. Aby otrzymali tę „przemianę” natu-
ry z ludzkiej na duchową, muszą być obdarowani 
przywilejem ofiarowania swojej ludzkiej natury 
z jej prawami, jak uczynił ich Odkupiciel, Głowa, 
Poprzednik.

Lecz oni są ułomni; bowiem, choć czyści w sercu, 
w intencjach i w woli, są niedoskonali, grzeszni, 
jeśli chodzi o ciało. Słowem, nie posiadają żadnych 
ziemskich praw do życia, by je ofiarować. Dlatego, 
by dać im te ziemskie prawa do życia, które oni 
pragną poświęcić, Odkupiciel zastosował za swych 
poświęconych naśladowców i podkapłanów, czyli 
członków, zasługę swej ofiary najpierw, zanim da ją 
światu. Zasługa Jego ofiary i restytucja, czyli ziemskie 
prawa, które ona zapewnia każdemu człowiekowi, 
została tymczasowo zastosowana do Kościoła, 
1 Artykuł ukazał się w 1909 r. w różnych czasopismach spotykając 
się z zainteresowaniem i pytaniami czytelników – przyp. red.

a „w słusznym czasie” będzie mógł z niej korzystać 
świat.

Zgodnie z tym nasz Pan Jezus po swoim zmar-
twychwstaniu wstąpił na wysokość i ukazał się przed 
oblicznością Bożą „za nami” (Hebr. 9:24), ponieważ 
„kupił nas swą drogocenną krwią” – zasługą swego 
ofiarowania ziemskich praw. On mógłby z równą 
łatwością kupić świat, lecz postąpił według Boskiego 
planu i kupił Kościół. „Chrystus umiłował kościół 
i wydał samego siebie za niego” (Efezj. 5:25). Tak jak 
cała zasługa naszego Pana jest wymagana za każdą 
jednostkę rodzaju ludzkiego, tak też cała była wy-
magana za Kościół – cała została przypisana na jego 
rzecz. Lecz przez to zarządzenie świat nie zostanie 
pozbawiony pierwotnie zamierzonego błogosławień-
stwa. On otrzyma je w czasie zamierzonym przez 
Ojca. Jednorodzony Ojca został posłany na świat 
odpowiednio wcześniej przed „słusznym czasem” 
wyzwolenia świata, by dozwolić na rozwinięcie się 
„tajemnicy” – Kościoła jako Małżonki Mesjasza.

Zastosowanie zasługi ofiary Chrystusowej za 
„domowników wiary” przypisuje im ziemskie 
prawa, ziemską restytucję, ludzką doskonałość 
itd., wyłącznie po to, by otrzymawszy te restytu-
cyjne błogosławieństwa przez wiarę, mogli je przez 
wiarę ofiarować – składając je, jak to uczynił ich 
Pan – stając się umarłymi dla ziemskich rzeczy, 
nadziei itd., by mogli stać się żywymi, jako Jego 
członki, ku duchowym sprawom i obiecanym 
błogosławieństwom. To dzieło usprawiedliwienia 
przez wiarę i poświęcenie rozwijało się przez cały 
Wiek Ewangelii – pozaobrazowy Dzień Pojednania. 
Ta działalność odbywała się pod kontrolą naszej 
uwielbionej Głowy, Najwyższego Kapłana, który 
w ten sposób nie tylko usprawiedliwia, lecz także 
uświęca pozaobrazowych Kapłanów i Lewitów. On 
w taki sposób przygotowuje przewody i narzędzia dla 
błogosławienia świata w „słusznym czasie”.

Z tymi podkapłanami Ojciec ma do czynienia 
bezpośrednio, aczkolwiek przez tego Najwyższego 
Kapłana, Jego Przedstawiciela a ich Orędownika. Ich 
powołanie jest od Boga – „Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty 
tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej 
światłości” – 1 Piotra 2:9. Ich usprawiedliwienie jest 
od Ojca – „Bóg jest, który usprawiedliwia” (Rzym. 
8:33). Ich uświęcenie jest od Boga przez Jezusa – 
„A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci” (1 
Tes. 5:23); „Poświęć je w prawdzie twoje; Słowo Twoje 
jest prawdą” (Jan 17:17). Dowodem, że Ojciec przy-
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jął nas jako „członków” Pośrednika, jest udzielenie 
ducha świętego – po raz pierwszy danego w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Ten duch spłodzenia jest jedynie 
zapowiedzią tego wielkiego błogosławieństwa, które 
mamy otrzymać od Ojca w naszej „przemianie” – któ-
ra będzie, jako członków pomazanego Pośrednika, 
współudziałem w Jego zmartwychwstaniu (Filip. 
3:10). Jesteśmy szczególnie poinformowani, że to 
Ojciec wzbudził Jezusa od umarłych oraz że Ojciec 
„i nas wzbudzi” działaniem swej mocy przez Jezusa, 
naszą Głowę (2 Kor. 4:14).

Gdy to wszystko zostanie dokonane, to ten wielki 
Prorok, Kapłan, Pośrednik i Król Wieku Tysiąclecia 
będzie kompletny, według Boskiego przewidzenia 
i intencji. Wtenczas, w różnych działach, jak jest 
reprezentowane przez te różne tytuły, pozaobrazowy 
Prorok, Kapłan, Pośrednik i Król zacznie sprawować 
te różne urzędy „dla świata”. Wówczas zasługa ofiary 
Chrystusowej zastosowana Kościołowi przez wiarę 
w całości zostanie zwrócona Sprawiedliwości; ponie-
waż wszyscy, którym ta zasługa teraz jest przypisana 
(podczas tego Wieku), umarli, czyli zrzekli się ofiar-
niczo ziemskich praw restytucyjnych.

Jako Nowe Stworzenia, spłodzone z ducha, Ko-
ściół nie będzie potrzebował praw restytucyjnych 
czy ludzkiej doskonałości, podobnie jak Pan nasz 
w swym zmartwychwstaniu nie potrzebował już 
ziemskiego przybytku czy jego praw. A więc zasługa 
Chrystusowa w celu restytucji świata przez pewien 
czas wypożyczona Kościołowi dla usprawiedliwienia 
wiarą, jako podstawa do ofiary, dostanie się znowu 
w ręce Sprawiedliwości, na konto naszego Pana 
i Odkupiciela – którego będziemy „członkami”. 
Wtedy Odkupiciel, nasza Głowa, zastosuje za świat tę 
zasługę obecnie wypożyczoną nam. Ona nie będzie 
wypożyczona światu jak nam, do ofiarowania jej, lecz 
będzie im dana. Świat nie będzie miał sposobności 
ofiarowania ziemskich praw i otrzymania wyższej na-
tury, ponieważ „dzień przyjemny” (2 Kor. 6:2), dzień 
składania ofiar, pozafiguralny Dzień Pojednania 
wtenczas będzie zakończony. Prawa zmartwychwsta-
nia, które Pan da światu na początku Tysiąclecia, nie 
tylko wymażą ich przeszłe grzechy, lecz pod warun-
kami Nowego Przymierza, uczynionego z cielesnym 
Izraelem, przyniosą rzeczywistą restytucję, ludzką 
doskonałość i ludzkie prawa dla tych wszystkich, 
którzy zechcą skorzystać ze sposobności Tysiąclecia, 
które wówczas ten wielki Najwyższy Kapłan niemal, 
choć nie całkowicie, im narzuci.

Widzimy więc, że Prawo Zakonu przedstawione 
Izraelowi przez Mojżesza, jako tegoż Zakonu pośred-
nika i Aarona, jako jego kapłana, było typem Nowego 
Przymierza, z Chrystusem jako Jego Pośrednikiem 
i Kapłanem w jednej osobie – Królewskiego Kapłana 
„według porządku Melchisedekowego” (Hebr. 5:6). 
Obecny Wiek Ewangelii jest czasem dla znalezie-

nia, wypróbowania i uwielbienia pozaobrazowego 
Pośrednika, Głowy i członków – pozafiguralnego 
Melchizedeka. Dopiero gdy Pośrednik jest komplet-
ny lub jak w drugim obrazie, nie prędzej aż Królewski 
Kapłan jest kompletny, rozpocznie się działalność 
w stosunku do świata. Ona będzie prowadzona z, 
jak i przez Pośrednika Kapłana. Wzmiankujemy, 
że działalność Pośrednika ze światem będzie pro-
wadzona przez Izraela, „cielesne nasienie [dzieci] 
Abrahamowe” pod warunkami Nowego Przymierza.

Oryginalne Przymierze uczynione z Abraha-
mem i zobrazowane przez jego żonę Sarę, jest naszą 
matką – matką duchowego Nasienia, spłodzonego 
bezpośrednio przez Ojca, którego typem był Abra-
ham (Gal. 4:24-26). „My tedy, bracia! tak jako Izaak, 
jesteśmy dziatkami obietnicy” (Gal. 4:28). „A jeźliście 
wy Chrystusowi [członkami], tedyście nasieniem 
Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami” 
(Gal. 3:29). „Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa 
ochrzczeni [przez chrzest w Jego śmierć], w Chrystu-
saście się oblekli” (Gal. 3:27). Nie jesteśmy dziećmi ani 
starego Przymierza Zakonu, ani Nowego Przymierza 
(Zakonu), lecz „przymierza przedtem od Boga utwier-
dzonego względem Chrystusa” (Gal. 3:17).

To nasienie Abrahamowe, jako Spadkodawca, 
przekazuje Izraelowi (a przez Izraela, światu) wszyst-
kie ziemskie, czyli restytucyjne przywileje pozyskane 
przez śmierć Jezusa i zastosowane przez Niego na 
naszą korzyść i złożone przez nas w ofierze na śmierć. 
Śmierć Spadkodawcy nie jest jeszcze w pełni doko-
nana, dlatego restytucyjne błogosławieństwo odwła-
cza i jeszcze się nie rozpoczęło: Nowe Przymierze 
(Zakonu) dla Izraela z jego lepszym Pośrednikiem 
i restytucyjną chwałą musi czekać, aż ostatni z tych, 
za którego zasługa Chrystusa była przypisana, gdy 
okazał się „za nami”, rzeczywiście umrze – „aby dla 
miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia do-
stąpili” (Rzym. 11:31). Nawet starożytni święci (już 
uznani za przyjemnych Bogu) nie mogą otrzymać 
rzeczywistej restytucji, aż ostatni członek Spadko-
dawcy umrze i przejdzie poza zasłonę. Dlatego, jak 
mówi apostoł, Nowe Przymierze, czyli testament 
nie posiada mocy, „albowiem gdzie jest testament, 
potrzeba, aby śmierć nastąpiła tego, który czyni testa-
ment. Bo testament tych, którzy zmarli, mocny jest, 
gdyż jeszcze nie jest ważny, póki żyje ten, co testament 
uczynił” (Hebr. 9:16-17).

Naprawdę, jest mylnym i niebiblijnym twierdzić, 
że Ciało Chrystusa rozwija się pod różnymi przy-
mierzami. Jest także nielogicznym twierdzić, że 
Chrystus rozwija się na duchowym poziomie przez 
ofiarowanie wiarą ziemskich praw, pod tym samym 
przymierzem, przez które świat osiągnie ziemskie 
prawa, które nigdy nie będą ofiarowane.      

Watch Tower R-4527-1909 
Straż 03-04/1971 str. 21-23
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Przygotowanie do panowania sprawiedliwości
WATCH TOWER 

„I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój 
i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę 
sługom twoim, prorokom i  świętym, i  bojącym się 
imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, 
co psują ziemię” – Obj. 11:18.

Możliwe, że wielu z ludu Pańskiego spodziewało 
się więcej wydarzeń, niż powinni w związku z po-
czątkiem żydowskiego roku 1915, który rozpoczął 
się 21 września [1914]. Zdaje się, iż umysł ludzki 
ma naturalne skłonności, z  którymi powinno się 
sympatyzować, bo spodziewa się wypełnienia spraw 
szybciej, niż one się w  rzeczywistości dzieją. Na 
przykład, Pismo Święte mówi nam o czasie trąbienia 
siódmej trąby, o  pewnych wielkich wydarzeniach 
opisanych w naszym tekście, jakie zaczną się dziać. 
Wielu chrześcijan, czytając te fragmenty, spodziewa 
się wypełnienia tego wszystkiego w ciągu kilku mi-
nut, godzin, a najwyżej tygodni. Lecz my, w miarę jak 
zdobywamy zrozumienie Pisma Świętego, spostrze-
gamy, że to obejmuje tysiąc lat panowania Chrystusa.

„I rozgniewały się narody i przyszedł gniew twój 
i  czas umarłych, aby byli sądzeni”. Członkowie 
Kościoła jako pierwsi otrzymają swój sąd, decyzję 
w swojej sprawie; dla świata Bóg postanowił Tysiąc-
letni Dzień (Dzieje Ap. 17:31; 2 Piotra 3:8). „I abyś 
oddał zapłatę sługom twoim, prorokom [dawnym 
świętym] i  świętym [wszystkim, którzy są święci], 
bojącym się imienia twego, małym i  wielkim”. Ci 
ostatni, ludzie całego świata, będą sądzeni i otrzy-
mają swój wyrok według tego, jak postępować będą 
w warunkach Tysiąclecia. „I abyś wytracił tych, co 
psują ziemię”. Jeżeli ten werset zawiera w sobie tyle 
treści, że potrzeba będzie tysiąca lat na jego wypeł-
nienie, to może być to prawdą również w odniesieniu 
do innych wersetów.

Inny fragment (Dan. 12:1), opisując okres przej-
ścia od zwierzchnictwa pogańskiego do Królestwa 
Mesjaszowego, głosi: „Będzie czas uciśnienia, ja-
kiego nie było, jako narody poczęły być”. Nasz Pan, 
omawiając tę kwestię w swym wielkim proroctwie, 
dodał: „ani potem będzie” (Mat. 24:21). Po swej 
mowie na temat ucisku, jaki miał przyjść na Żydów 
przy końcu ich Wieku, Mistrz powiedział: „I będzie 
Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy 
pogan” (Łuk. 21:24). Sądzimy, że rozsądną dla nas 
rzeczą jest twierdzić, że jeśli są „Czasy Pogan”, które 
mają się wypełnić, to musiały być przepowiedziane; 
a jeśli były przepowiedziane, to i postanowione albo 
zaplanowane przez Boga, który wiedział, jak długie 
one mają być i kiedy miały się wypełnić.

Słowa naszego Pana wydają się sugerować nam, 
że słusznie jest dociekać, aby przekonać się, co mo-
glibyśmy odkryć odnośnie do tych „Czasów [czyli 
lat] Pogan”. Przeglądając Pismo Święte i  historię, 
stwierdziliśmy, że była stanowcza data, kiedy to 
Bóg odjął królestwo od swego figuralnego ludu 
izraelskiego i że w tym czasie oddał panowanie nad 
światem poganom, udzielając im w mniejszym lub 
większym stopniu dzierżawy władzy. Przekonaliśmy 
się także – na ile możemy się tego dopatrzyć w Biblii 
– że jako datę odjęcia królestwa od ostatniego króla 
z linii Dawida, króla Sedekiasza, należy przyjąć rok 
606 p.n.e. (nie mówimy, że nie był to rok 605 albo 
607, lecz na ile dokładnie umiemy to określić, był to 
rok 606 p.n.e.). Wnioskowaliśmy, że skoro rok 606 
p.n.e. był tym czasem, w którym Bóg odjął figuralne 
królestwo, to niewątpliwie miał On w tamtym czasie 
zamiar przekazania jakiejś dzierżawy władzy naro-
dom pogańskim, i przyglądaliśmy się, co historia 
i Biblia mają na ten temat do powiedzenia.

Posąg zwierzchnictwa pogan
Powtarzając tylko to, co już rozważyliśmy w serii 

książek zwanych „Wykładami Pisma Świętego”, jedy-
nie w nieco innej formie, stwierdziliśmy, że gdy Bóg 
odjął królestwo od króla Sedekiasza, oddał pano-
wanie poganom. Król Nabuchodonozor był pierw-
szym z tych światowych władców. Dowiadujemy się 
z Pisma Świętego, że Bóg dał Nabuchodonozorowi 
sen. Do rana król zapomniał, co mu się śniło, lecz 
później prorok Daniel mu to objaśnił. W  swoim 
śnie Nabuchodonozor widział wielki posąg, którego 
głowa była zrobiona ze złota, piersi i ręce ze srebra, 
brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, a stopy 
z żelaza obłożonego gliną.

Prorok Daniel wytłumaczył, że ten wielki posąg, 
który stał przed Nabuchodonozorem, przedstawiał 
wszystkie pogańskie królestwa. Babilon, królestwo 
Nabuchodonozora, był przedstawiony przez głowę 
ze złota; następnie nastało królestwo medo-perskie, 
przedstawione przez piersi i ręce ze srebra. Potem 
Grecja, przedstawiona przez brzuch i biodra z mie-
dzi, i wreszcie Rzym, przedstawiony przez golenie 
z żelaza. Po nim nastało tak zwane Święte Cesarstwo 
Rzymskie, przedstawione przez dziesięć palców, 
także z żelaza, tylko oklejonego gliną.

Zgodnie z tą wizją daną królowi Nabuchodono-
zorowi i wytłumaczeniem jej przez proroka Daniela 
Bóg zamierzył, aby ten obraz lub posąg przedstawiał 
wszystkie pogańskie rządy, jakie kiedykolwiek miały 
dzierżyć władzę na ziemi.
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Gdy sprawa ta stała się dla nas jasna, stwierdzili-
śmy: Okres, w ciągu którego te uniwersalne króle-
stwa będą kontrolowały świat, musi w takim razie 
stanowić „Czasy Pogan”. Bóg nadmienił o „Czasach 
Pogan” przez naszego Pana Jezusa Chrystusa (Łuk. 
21:24), a ze Starego Testamentu dowiadujemy się, ile 
tych czasów miało być – jak wiele lat, bo w biblijnym 
użyciu „czas” oznacza rok.

Gdy badamy ten przedmiot jeszcze dalej, dowia-
dujemy się, że Bóg powiedział Izraelowi, iż sprowadzi 
on na siebie Jego niełaskę na siedem czasów (3 Mojż. 
26:14-28 KJV). Te czasy nie mogły być literalnymi 
latami, bo Izrael przechodził wiele długich utra-
pień, trwających więcej niż siedem lat. Nasuwa się 
zatem pytanie: Jakiego rodzaju latami miały być te 
czasy? Wywnioskowaliśmy, że jeśli nie mogły być 
literalnymi latami, to muszą być symboliczne. Po-
nieważ literalny rok rachuby żydowskiej liczy 360 
dni i ponieważ dzień w proroctwie przedstawia rok 
aktualnego czasu (Ezech. 4:6), każdy symboliczny 
„czas” stanowiłby 360 lat. Tak więc ten okres siedmiu 
czasów musi oznaczać 7 razy 360, czyli 2520 lat.

Tym sposobem przekonaliśmy się, że te 2520 
lat miało stanowić czas, w którym Izrael miał być 
obrócony w  gruzy (Ezech. 21:25-27)1, w  którym 
jego królestwo i rząd miały być poddane poganom. 
W międzyczasie, gdy Bóg odsunął swe własne figu-
ralne królestwo, powiedział poganom: Przez pewien 
czas nie będę gotowy do ustanowienia mojego 
Królestwa. Tymczasem będziecie mieć sposobność 
okazania tego, co możecie uczynić dla świata. Po-
stanówcie najlepszy rząd, na jaki was stać. Dajcie 
z siebie wszystko, aby rządzić światem sprawiedliwie 
i mądrze.

Wielkie uniwersalne imperia 
ziemskie
Pełni ufności, że będą rządzić światem w możliwie 

najlepszy sposób, Babilończycy próbowali to uczynić, 
lecz wkrótce doszli do smutnego punktu kulmina-
cyjnego. Działali w myśl powszechnego programu, 
w którym prawa ludu zostały zlekceważone – za-
możni otrzymywali wszystko, a biedni praktycznie 
nic. Następnie doszli do władzy Medowie i Persowie, 
którzy także bardzo dobrze zaczęli – ze sprawiedliwy-
mi zamiarami i wszelkimi staraniami, by czynić to, 
co słuszne. Przypominamy sobie, że Cyrus, pierwszy 
król Medo-Persji, uwolnił Żydów i dał im pozwole-
nie powrotu do Jeruzalem; że zwrócił także święte 
naczynia należące do Świątyni, które były bardzo 
kosztowne, lecz których nie chciał zatrzymać dlatego, 
że należały do Boga. Cyrus usiłował zachować słusz-
ny i sprawiedliwy rząd; a jednak nie trwało to długo 
i królestwo medo-perskie nie zdołało zadowolić ludu 

1 Według Biblii Gdańskiej

albo okazać, że było wielkim błogosławieństwem 
dla świata.

Potem przyszła kolej na Grecję. Aleksander Wielki 
zawojował świat przed dwudziestym pierwszym 
rokiem swego życia. Grecja rządziła światem dość 
długo. Grecka cywilizacja i różnorakie systemy grec-
kiej filozofii rozeszły się na cały świat. Greckie teorie 
w różnego rodzaju obszarach przeniknęły w mniej-
szym lub większym stopniu do wszystkich wielkich 
krajów na ziemi. Nawet za naszych czasów wpływ, 
który wyszedł z Grecji, odczuwa się w każdej formie 
religii na całym świecie; sama religia chrześcijańska 
jest mieszaniną greckiej mitologii, chrześcijaństwa 
oraz nauczania Zakonu i  proroków żydowskich. 
Grecja miała swój czas, ale także musiała pożegnać 
się z berłem władzy.

Następnie powstało Cesarstwo Rzymskie z  jego 
różnymi formami rządu, przy czym w każdej po-
dejmowane były próby, by rządzić światem mądrze 
i  sprawiedliwie. Wynikiem tego wszystkiego było 
ześrodkowanie władzy, w mniejszym lub większym 
stopniu, ponowne nagromadzenie bogactwa w rę-
kach niewielu, a masy ludu nie były ani błogosła-
wione, ani zadowolone. Wówczas system rzymski 
zaczął upadać.

Niebawem pojawiła się mieszanina chrześcijań-
stwa i rzymskiej cywilnej władzy, która była przedsta-
wiona w stopach tego posągu przez żelazo oklejone 
gliną. Połysk chrześcijaństwa, pokrywający cywilną 
władzę, jak glina pokrywał stopy posągu. Ten połysk 
nie uczynił owych narodów prawdziwie chrześci-
jańskimi, lecz jedynie spowodował, że te królestwa 
i rządy uważały się za chrześcijańskie, i  takimi się 
też zwą – tj. chrześcijańskie Niemcy, chrześcijańska 
Wielka Brytania, chrześcijańska Francja, chrześci-
jańskie Austro-Węgry.

Sfałszowanie Królestwa 
Chrystusowego
Glina jest bardzo podobna do kamienia, a Bóg 

użył kamienia, żeby symbolizował Jego Królestwo 
w  tym samym symbolicznym obrazie, w  którym 
posłużył się gliną pokrywającą żelazne stopy, by 
przedstawić nominalnych chrześcijan. Królestwo 
Chrystusowe jeszcze nie zostało ustanowione, lecz 
zostanie ono założone na gruzach tych obecnych in-
stytucji, które zewnętrznie są podobne do Królestwa 
Chrystusowego, nazywając się na wszystkich swych 
monetach narodami chrześcijańskimi i głosząc, że 
Bóg panuje w tych królestwach. Zbiorczo nazywają 
się one chrześcijaństwem, co oznacza Królestwo 
Chrystusowe, a zostały doprowadzone do tego przez 
nauki kościoła podczas ciemnych wieków – jednak 
nie prawdziwego Kościoła, lecz ludzi, którzy mylnie 
rozumowali, że stanowią Kościół Chrystusa, i którzy 
prześladowali prawdziwy Kościół.
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Wszystkie kościoły, które nie są prawdziwym Ko-
ściołem, zaliczamy do kościołów sekciarskich. Wiele 
jest kościołów sfałszowanych, wszystkie nie mogą 
być prawdziwymi. Pytanie więc, który z nich jest 
prawdziwy? Ani jeden z nich nie przyzna drugiemu, 
że jest prawdziwym, lecz wszystkie utrzymują, że są 
prawdziwe. Jednak, jak wnioskujemy z biblijnego 
opisu Kościoła Chrystusowego, żaden z  nich nie 
jest prawdziwy. Bóg uznaje tylko ten, który składa 
się z  ludzi Jemu poświęconych – znajdujących się 
w  greckim, angielskim, niemieckim, szwedzkim 
i wielu innych kościołach, między baptystami, me-
todystami, luteranami, prezbiterianami i  między 
ludźmi, którzy wcale do kościołów nie uczęszczają. 
Wszyscy, którzy są świętymi Boga, są członkami 
Jego Kościoła; wszyscy inni są jedynie imitacją 
chrześcijan. Te wielkie systemy, nazywające się Jego 
kościołami, istnieją bez upoważnienia Bożego, bez 
uznania Pisma Świętego. One są jedynie ludzkimi 
instytucjami i  tylko świętobliwi ludzie w nich się 
znajdujący są uznawani przez Boga za Jego lud.

Biblia twierdzi, że te fałszywe kościoły stanowią 
Babilon, a  termin ten oznacza zamieszanie. One 
stanowią mieszaninę nie tylko z  wszystkich klas 
ludzi, lecz także z wszystkich klas doktrynalnych, 
zupełnie przeciwnych temu, co ma poparcie Boga 
i Jego Słowa. Z tego zamieszania Bóg powołuje swój 
lud, mówiąc: „Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście 
nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie 
wzięli z plag jego” (Obj. 18:4) oraz zapowiadając mu, 
że na tę wielką instytucję zwaną chrześcijaństwem 
przyjdzie bardzo nagle klęska, która zupełnie zburzy 
ten system w każdym znaczeniu tego słowa.

Koniec Czasów Pogan
Badając Słowo Boże, wyliczyliśmy 2520 lat – sie-

dem symbolicznych czasów od owego roku 606 p.n.e. 
i przekonaliśmy się, że sięgają one do października 
1914 roku, na  ile byliśmy zdolni to wyliczyć. Nie 
mówiliśmy stanowczo, że rok 1914 miał być owym 
rokiem. Jedynie zostawiliśmy to każdemu, aby 
przypatrzył się faktom historycznym i policzył sam 
dla siebie. Wielu z nas wywnioskowało, że na ile to 
mogliśmy dostrzec, październik tego roku pokaże 
koniec pogańskiej dzierżawy władzy. Z nadejściem 
października dochodzimy do końca roku żydow-
skiego. Rok 1914 skończył się właściwie 20 września, 
według rachuby żydowskiej.

Teraz nasuwa się pytanie, czy „Czasy Pogan” 
skończyły się, czy nie? Niektórzy być może są 
skłonni mówić: Nie, one się nie skończyły. Inni zaś 
może mówią: Gdyby „Czasy Pogan” się skończyły, 
to powinniśmy się spodziewać, że poganie byliby 
całkowicie odsunięci od wszelkiej władzy i kontroli, 
a Królestwo Chrystusowe byłoby ustanowione. Czy 

nie spodziewalibyśmy się wielu rzeczy, które miały 
mieć miejsce, gdy „Czasy Pogan” się skończą?

Stwierdzamy, że jedni mają takie wyobrażenie, 
a drudzy inne. Niektórzy sądzili, że już w następnej 
godzinie po północy zobaczą wszędzie wielką, wspa-
niałą zmianę – że zło zostanie usunięte w sześćdzie-
siąt minut czy sześćdziesiąt sekund. Lecz czy byłoby 
to rozumne spodziewać się, że królestwa pogańskie 
mogłyby zostać usunięte w  ciągu jednej godziny 
lub jednego dnia? Gdyby Bóg tak powiedział, to co 
innego, bo wiemy, że Bóg posiada wszelką moc do 
wykonania swej woli wszędzie. Lecz czy w  jakim-
kolwiek znaczeniu tego słowa mamy się spodziewać 
takiej nagłej przemiany – że kładąc się na spoczynek 
wieczorem 20 września, stwierdzimy o poranku 21 
września, że wszystkie królestwa świata są znisz-
czone, a Królestwo Chrystusowe ustanowione, zaś 
święci są w chwale? To byłaby błyskawiczna zmiana! 
Nie myślimy, że ktokolwiek ma prawo tak myśleć. 
Jeśli ktoś miał takie oczekiwania, to były one bez-
podstawne.

Dwaj świadkowie Boga
Spójrzmy teraz wstecz i zobaczmy, co działo się 

natychmiast po upływie różnych okresów. W Biblii są 
na przykład wspomniane wielodniowe okresy, mia-
nowicie 1260 symbolicznych dni, 1290, 1335, a także 
2300 dni. (Dan. 12:7,11,12, 8:13-14). Nie mamy czasu 
na zgłębianie detali dotyczących tych wszystkich 
okresów. One są nam znane i szczegółowo omówione 
w tomach „Wykładów Pisma Świętego”, dlatego tutaj 
tylko odświeżamy Waszą pamięć.

Okres 1260 lat skończył się w roku 1799. Od jego 
początku aż do jego wypełnienia się władza prześla-
dowcza miała przewagę. Gdy 1260 lat się skończyło, 
to czy dokonało się coś w ciągu godziny, dnia czy 
roku, by zakończyć prześladowanie? Nie! Jednym 
z wyników było wywyższenie do nieba dwóch świad-
ków Bożych. Ci dwaj świadkowie Boży, Stary i Nowy 
Testament, zostali wywyższeni do nieba, podniesieni 
w obliczu ludu, zajmując stanowisko wielkiego wpły-
wu i godności, jakich nie posiadali nigdy przedtem.

Wywyższeni do nieba
Przed tym czasem kościół twierdził, że Biblia 

popierała głos kościoła, że głosem kościoła był głos 
biskupów i papieży, i że Biblia była tylko zatwierdze-
niem tego głosu. Lecz po wypełnieniu się 1260 pro-
roczych dni Biblia zaczęła zajmować nową pozycję.

Przypominamy Wam, że w latach 1803-1813 po-
wstało wiele naszych towarzystw biblijnych. Dopiero 
wtedy rozpoczęło się drukowanie Biblii w każdym 
języku i niskiej cenie, i Biblia zaczęła się rozchodzić 
do wszystkich narodów. Biblia została podniesiona 
w oczach ludu – wywyższona do nieba w tym zna-
czeniu, jakie Pan miał na myśli, gdy mówił: „A ty 
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Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone”. Biblia 
została wielce wywyższona w  przeciwieństwie do 
zdegradowanego stanowiska, jakie zajmowała pod-
czas „ciemnych wieków”. Lecz wprowadzenie jej na 
tę wysoką pozycję zajęło wiele lat.

Czas końca
Naturalnie błąd zawsze walczył mniej lub bardziej 

z Prawdą, lecz mimo to Prawda postępowała krok 
po kroku naprzód. Rok 1799 wyznaczył początek 
„czasu końca”, w  którym różne zdarzenia miały 
miejsce. Według proroctwa miała „rozmnożyć się 
umiejętność”, „mądrzy mieli zrozumieć” i miał nastać 
„czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody po-
częły być” (Dan. 12:1-10). Te różne przepowiednie, 
których wypełnienie miało nastąpić po roku 1799, 
były w procesie wypełniania w ciągu całego ubiegłego 
stulecia. „Bieganie tam i sam” nie osiągnęło jakiegoś 
osobliwego rozwoju na dość długi czas po rozpoczę-
ciu się czasu końca. Postęp w używaniu siły parowej 
był stopniowy. Najpierw pojawił się statek parowy, 
potem powstał pierwszy pociąg. Te potrzebne wy-
nalazki musiały poprzedzić owo przepowiedziane 
„bieganie tam i sam”.

Dopiero w  ostatnich kilku latach osiągnęliśmy 
maksimum prędkości na szynach i w statkach pa-
rowych. Oczywiście, że zaczęto zwalniać i obecnie 
mało pociągów jedzie szybciej niż 24 mile na go-
dzinę, podobnie rzecz się ma z wielkimi parowcami 
Mauretania i Lusitania, które są typami najszybszych 
parowców. Owszem, statki te zostały zbudowane 
tylko dlatego, że rząd brytyjski chciał mieć bardzo 
szybkie okręty w czasie wojny. Inaczej by nigdy nie 
powstały.

Te cudowne wynalazki, które charakteryzują nasze 
dni, pojawiały się stopniowo od 1799 roku. Po pierw-
szej części tego okresu nastąpił wzrost umiejętności, 
która dochodzi już do swojego szczytu. Obecnie 
znajdujemy się w tym czasie, w którym przymusowa 
edukacja w kraju cywilizowanym czyni wszystko, co 
tylko może dla ludu, a niektóre narody starają się 
powstrzymać edukację. Wybitny rosyjski mąż stanu 
powiedział niedawno, że edukacja jest podstawą 
wszelkiego rewolucyjnego ducha między ludem i że 
gdyby lud posiadał mniej wiedzy, to byłoby mniej 
zamieszania. W stosownym czasie wszystkie narody 
nauczą się tej lekcji, że bez pewnych ograniczeń edu-
kacja jest rzeczą niebezpieczną. Dla nieodrodzonego 
serca oznacza władzę znajdującą się w nieodrodzo-
nych rękach, a to nie zawsze jest bezpieczne.

Właściwy czas dla zrozumienia 
chronologii
Oświadczenie proroka Daniela, że „mądrzy zrozu-

mieją” [Dan. 12:10], odnosi się widocznie do końca 
1290 dni wspomnianych w tym samym rozdziale. 

Ten okres zakończył się w roku 1829. Wkrótce po 
1829 poselstwo o bliskości wtórego przyjścia Chry-
stusa zaczął szczególnie ogłaszać William Miller. 
W wyniku tego wywyższenia Słowa Bożego pewne 
doktryny zostały wyprowadzone w wielce znamien-
ny sposób.

Wszyscy już czytaliśmy o wielkim ruchu Millera 
rozpoczętym w  tym kraju (zob. „Wykłady Pisma 
Świętego”, tom III, str. 84). Nie popieramy nauk 
brata Millera. Chociaż miał on kilka poprawnych 
poglądów odnośnie do Pisma Świętego, to miał 
i  niewłaściwe – tak jak brat Kalwin i  inni bracia 
po nim. Lecz pora na ogłoszenie wtórego przyjścia 
Chrystusa nadeszła, a  choć wtóra obecność nie 
rozpoczęła się w roku 1844, jak przewidywali na-
śladowcy Millera, jednak od roku 1829 stopniowo 
uwagę Kościoła zaczęły zwracać pewne doktryny, 
których nigdy przedtem nie zauważano – doktryny 
dotyczące nieśmiertelności człowieka czy duchowej 
i ludzkiej natury itd. Te zagadnienia doprowadziły do 
starannego badania Pisma Świętego i do większego 
zaufania wobec Słowa Bożego niż względem tradycji 
ludzkich.

Pomnażanie się światła postępowało do tego 
stopnia, że rozpraszało ciemności błędu, zarówno 
doktryny, jak i praktyki, i aż do obecnego czasu lud 
Pański otrzymuje z tego wielkie błogosławieństwo. 
Obecnie2 znajdujemy się więcej niż sto lat od począt-
ku czasu końca, a rozwój chrześcijańskiej znajomości 
stale postępuje naprzód i pomimo różnych przeciw-
ności walczy o zwycięstwo.

Inny proroczy okres wzmiankowany przez pro-
roka Daniela to 2300 dni. Okres ten miał zaznaczyć 
się pewnymi rzeczami, a po wypełnieniu się owych 
dni Świątynia miała być oczyszczona. To dzieło 
oczyszczenia prawdziwego Kościoła, klasy Świątni-
cy, od splugawienia „ciemnych wieków”, miało swą 
kulminację, jak wierzymy, w  roku 1846, w  czasie 
wypełnienia 2300 dni. Lecz dzieło oczyszczenia nie 
zostało dokonane w jednej chwili, w jednym dniu 
lub nawet w  jednym roku; oczyszczanie było, ale 
ograniczone.

Przechodzimy teraz do 1335 dni, które miały swą 
kulminację w roku 1875. O tych dniach prorok Da-
niel powiedział: „Błogosławiony, kto doczeka, a doj-
dzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni [lat]” 
(Dan. 12:12). W tym czasie wielkie błogosławieństwa 
spłynęły na lud Boży, wtedy bowiem nasz Mistrz po-
wrócił, przygotowany do objęcia swej wielkiej władzy 
i  do rozpoczęcia swego dawno obiecanego pano-
wania przez tysiąc lat. Czas Jego parousii nareszcie 
nastał i On był tutaj! Nie musimy powtarzać, jakiego 
rodzaju były to błogosławieństwa, bo w istocie nie da 
się ich wytłumaczyć w paru słowach. Lecz od owego 
czasu obecności Mistrza mieliśmy świadectwa wiel-
2 Pisane w 1914
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kich błogosławieństw, które spływały na nas tak, jak 
przepowiedział prorok Daniel.

Dowody parousii naszego Pana
W jaki sposób nasz Pan obejmie swą wielką 

władzę i panowanie? Pismo Święte pokazuje nam 
to bardzo wyraźnie. Zgodnie z tą samą chronologią 
Pismo Święte uczy nas, że jest czas na parousię, czyli 
obecność Pańską. Czas ten, na ile jesteśmy w stanie 
to wyliczyć, rozpoczął się w roku 1874. Od tej daty 
żyjemy w czasie parousii Syna Człowieczego. Czy 
jest coś, co by to potwierdzało? Tak. Po pierwsze, 
przypatrujemy się Pańskiemu obchodzeniu się z Jego 
ludem, z Kościołem. Powinniśmy się spodziewać, 
że w czasie przyjścia naszego Pana Jego lud usłyszy 
Jego „kołatanie” – kołatanie proroctw, a kto otworzy 
swoje serce i  przyjmie te rzeczy w  poświęconym 
stanie umysłu, dla tego Pan się przepasze jako sługa 
i będzie mu służył (Obj. 3:20).

Wszystkie osobliwe błogosławieństwa, które my, 
jako grono badaczy Pisma Świętego, otrzymaliśmy 
w ciągu minionych czterdziestu lat, były wynikiem 
obecności Pana. On był naszym sługą oraz wynosił 
rzeczy nowe i stare ze swego skarbca. Te stare rzeczy 
docierały do nas w nowy sposób – nie z powodu 
ludzkiej zdolności lub biegłości, lecz dlatego, że jest 
to Pański słuszny czas, aby te rzeczy stały się wyraźne 
– tj. nauka o odkupieniu, okup, znaczenie wyrażenia 
„Ciało Chrystusowe”, wytłumaczenie, w jaki sposób 
śmierć Chrystusa jest usprawiedliwieniem za nasze 
grzechy, przypisanie Jego zasługi Kościołowi, nada-
nie światu tej zasługi, co rzeczywiście oznacza uświę-
cenie Kościoła, spłodzenie z ducha świętego, fakt, że 
spłodzeni stają się Nowymi Stworzeniami w Chry-
stusie i co to pojęcie „Nowe Stworzenie w Chrystusie” 
oznacza, oraz w czym Nowe Stworzenie różni się od 
starego stworzenia, jak pierwsze zmartwychwstanie 
ma sprowadzić na to Nowe Stworzenie chwalebne 
przywileje i Boskie błogosławieństwo: chwałę, cześć 
i nieśmiertelność. 

Nasz Pan, obecny, lecz niewidzialny, przyniósł 
nam światło względem każdego zarysu Boskiego 
planu, nie tylko odnośnie do rzeczy, które były stare 
– usprawiedliwienia, uświęcenia i odkupienia – lecz 
także odnośnie do filozofii Boskiego postępowania 
– w jaki sposób nasz Pan stał się ciałem i mieszkał 
między nami, jak był świętym, niewinnym i niepo-
kalanym, a  jednak zrodzonym z  ziemskiej matki. 
Wszystkie te rzeczy, które kiedyś były dla nas gma-
twaniną, lecz które zostały objaśnione, stanowią 
dowody na to, że Pan jest tutaj i służy swemu ludowi. 
Wiemy, że otrzymaliśmy te rzeczy. Nie wierzymy, że 
otrzymaliśmy je za pośrednictwem ludzkiego języka 
czy pióra, lecz od Pana, który udziela nam „pokarmu 
na czas słuszny”. Wynik przyjęcia tego duchowego 
pokarmu jest taki, że wielu ludzi zostało uświęconych 

– doznało przemiany umysłu, która ich skierowała ku 
radosnemu kładzeniu życia dla braci i postępowaniu 
śladami Jezusa.

Pewien dżentelmen odwiedził nas niedawno i za-
uważył, że po obejrzeniu „Fotodramy stworzenia” 
otrzymał pierwszy przebłysk obrazu Boskiego cha-
rakteru i nauczył się miłować Boga. Był w Kościele 
episkopalnym, potem stał się wyznawcą „chrześci-
jańskiej nauki”, a następnie przez piętnaście lat był 
niewierzący; teraz otrzymał wyraźny pogląd na temat 
Boga i Jego planu. Ponadto jest nader utalentowanym 
człowiekiem, czyni, co tylko może, aby służyć Panu 
– dopomagając w składaniu darmowych broszurek. 
Pierwsza wzmianka o jego zainteresowaniu dotarła 
do nas, gdy ofiarował 50 dolarów na tę pracę. Zoba-
czywszy „Fotodramę”, odniósł z niej tyle dobra, że 
zapragnął ją wspierać.

Wspominamy o tym, by pokazać, jaką moc ma 
Prawda, w  kontraście do przeciwnych wpływów 
błędu. Choć nie mamy milionów członków, to jednak 
możemy powiedzieć, że niemal czternaście tysięcy 
uczyniło bardzo szczególny ślub, który dowodzi ich 
zupełnego poświęcenia dla Pana. Wielu innych pisze 
nam, że uczynili ten ślub – niektórzy z nich lata temu. 
Są też tacy, o których nigdy nie usłyszymy – ci, co 
tego ślubu nie uczynili, ale o ile nam wiadomo, są 
zupełnie poświęceni.

Gdy pytamy chrześcijan, czy oddali Panu wszyst-
ko, co posiadają, czy nie, to większość odpowiada: 
„Nie. Ja chcę wieść dobre chrześcijańskie życie, lecz 
nigdy nie uczyniłem pełnego poświęcenia się Panu”. 
Te wszystkie wyliczone błogosławieństwa są wyni-
kiem bardzo drogocennej Prawdy, która dotarła do 
nas i tysięcy innych. Otrzymali wielkie błogosławień-
stwo i pomoc, choć nigdy nie dokonali zupełnego 
poświęcenia się Panu. Jest to dobrym dowodem, że 
coś nadzwyczajnego wydarzyło się w czasie Żniwa, 
co więcej – ta praca się potęguje. Jest ona wspierana 
w sposób, który zdaje się cudowny dla nas samych, 
jak i  dla naszych nieprzyjaciół. Prawdopodobnie 
wielu z naszych drogich przyjaciół zastanawia się, 
czy aby nie dokonał się cud. Ale nie było cudu, choć 
w naszym pojęciu to cudowne, że tak wiele dokonano 
za stosunkowo niewielkie pieniądze; pomiędzy lu-
dem Pańskim mało jest bogatych i niewielu uczonych 
(1 Kor. 1:26-29).

Czas Żniwa
Nasz Pan wskazywał, że przy Jego powtórnym 

przyjściu wszyscy Jego słudzy, którzy będą mieć 
właściwy stan serca, usłyszą Jego kołatanie i że jeśli 
Mu natychmiast otworzą, On wejdzie i będzie z nimi 
wieczerzał. Co to oznacza? To oznacza, że Jego 
kołatanie pokazało, iż nadszedł czas dla wielkiego 
przedstawiciela Boga – naszego uwielbionego Pana – 
że jest On tu obecny i że wszyscy, którzy byli gotowi, 
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usłyszeli to kołatanie, prorocze pukanie, zwracające 
uwagę na prorocze świadectwo, iż odtąd możemy się 
spodziewać Mesjaszowego rozpoczęcia Jego parousii, 
Jego pracy żniwiarskiej, od razu w odniesieniu do 
wszystkich denominacji.

Gdy nastał rok 1875, czy wszystko zostało do-
konane w ciągu 24 godzin? Oczywiście, że nie. Czy 
każdy obudził się w tej samej minucie, czy nie byli 
oni budzeni w ciągu całego czasu Żniwa? A niektórzy 
długo nie zostali obudzeni. Nie wszyscy z nas usły-
szeli kołatanie od razu, jak nasz Mistrz powrócił. Ale 
gdy tylko usłyszeliśmy i otworzyliśmy nasze serca, 
otrzymaliśmy błogosławieństwo. Znajdowaliśmy się 
bowiem we właściwym stanie serca, aby je przyjąć. 
Jest tak w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Afryce, 
Australii; wszędzie.

Co się zdarzyło w ciągu tego czasu? My znajdo-
waliśmy się w  okresie Żniwa, a  praca żniwiarska 
postępowała w cichości, stopniowo. Pan sądził swój 
lud zgodnie z  tym, co zapowiadał. Powiedział, że 
najpierw zawoła swoich sług i  rozliczy się z nimi. 
Zrozumienie tego wszystkiego nie wzięło się z tego, 
co widzimy naszymi oczyma, lecz w wyniku odsło-
nięcia się Słowa Bożego.

Zmartwychwstanie świętych
Poprzez świadectwo Słowa Bożego rozumiemy, że 

zmartwychwstanie zaczęło się w roku 1878 nie w tym 
znaczeniu, że widzieliśmy to naturalnym wzrokiem, 
lecz że oczyma naszego zrozumienia poznaliśmy, 
iż nadszedł czas dokonania tej wielkiej przemiany, 
„pierwszego zmartwychwstania” w odniesieniu do 
świętych śpiących [snem śmierci – przyp. red.]; ro-
zumiemy, że wtedy rozpoczął się czas wspomniany 
przez pisarza Objawienia, gdy oświadcza: „Błogo-
sławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają”, 
zaznaczając szczególny okres, przed którym nie było 
błogosławieństwem umierać, ale po którym stało się 
to błogosławieństwem. „Odtąd [...], zaprawdę mówi 
Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki 
ich idą za nimi” (Obj. 14:13).

Wierzymy, że ten osobliwy czas nastał w  1878 
roku. Wtedy zostali wzbudzeni nie tylko apostoło-
wie, lecz także wszyscy wierni w Chrystusie Jezusie, 
wszyscy „śpiący” członkowie Ciała Chrystusowego. 
To był początek zmartwychwstania Ciała Chrystu-
sowego – Pan sądzi najpierw wśród swego ludu, 
zanim będzie sądził świat. On przepowiedział, że 
gdy przyjdzie, zawoła swoich sług i  rozliczy się 
z nimi, nie ze światem, dając nagrodę tym z  Jego 
Kościoła, którzy wcześniej umarli, udzielając im 
części w „pierwszym zmartwychwstaniu”, a potem 
zajmując się nami, „którzyśmy żywymi pozostali”, 
aby każdy z nas, którzy jesteśmy z Pańskiego ludu, 
mógł być w chwili śmierci „przemieniony bardzo 

prędko, w okamgnieniu”, podczas brzmienia ostat-
niej, siódmej trąby [1 Tes. 4:15; 1 Kor. 15:51].

Obecnie żyjemy podczas trąbienia tej wielkiej 
trąby Bożej. Nie w  tym znaczeniu, że słyszeliśmy 
to naszymi naturalnymi uszami, lecz w duchowym 
znaczeniu naszego zrozumienia, iż nadszedł Boży 
czas i  że teraz odbywa się inauguracja tej wielkiej 
instytucji, jaką On urządza na przyszłość.

Następnym proroczym okresem jest czas ucisku. 
W pewnym sensie, być może, rozpoczął się on już 
mniej więcej w roku 1872. Albowiem w tym czasie 
ponownie przystąpiono do omawiania teorii komu-
nizmu, a socjalizm zaczął się rozszerzać. Sądzimy, 
że wielu ludzi jest uważanych za socjalistów, choć 
tak naprawdę nie są nimi, ale mogą się nimi stać 
w sprzyjających okolicznościach, jakie prawdopo-
dobnie rozwiną się przed rokiem 1916. Ten rozwój 
socjalizmu jest powiązany z anarchią. Metody i na-
dzieje socjalistów zawiodą, a  wtedy będą oni tak 
wzburzeni, że doprowadzi to do czasu wielkiego 
ucisku. W  międzyczasie stopniowo postępowały 
naprzód również przygotowania do obecnej wojny. 
Choć na konferencji pokojowej w Genewie (w 1872 
r.) ogłoszono, że wszystkie narody połączą się razem, 
by bronić pokojowego załatwiania sporów, i  choć 
wołały: „Pokój! Pokój!”, to jednak mimo wszystko 
czyniły postęp w  budowaniu wielkich okrętów 
i ćwiczeniu wojska.

Nie będziemy wchodzić w dalsze szczegóły; na-
szym życzeniem jest jedynie, by wyraźnie podkreślić 
myśl, że spełnianie się proroctw nie przychodziło 
nagle, lecz stopniowo; że miały one wyznaczony 
szczególny czas swego początku i na pewno miały 
się wypełnić. Mając na względzie lekcje z przeszłości, 
co powinniśmy sądzić o przyszłości? Nie możemy 
wnioskować, że wszystko zmieni się w jednej minu-
cie czy godzinie albo w jednym dniu, lecz stopniowo.

Stopniowa inauguracja Królestwa 
Mesjasza
To prowadzi nas do oczekiwania, iż pozostałe 

prorocze okresy będą mieć podobne wypełnienie i że 
data 20 września obecnego 1914 roku wyznaczyła 
prawdopodobnie koniec „Czasów Pogan”. Jeśli tak, 
to jesteśmy teraz świadkami konfliktu wśród naro-
dów prowadzącego do ich końca. Dokładnie tego 
powinniśmy oczekiwać. Oczywiście Pan stoi za tą 
sprawą; Królestwo Pana będzie objawiać się coraz 
bardziej. Nie zostanie ono jednak w pełni zamani-
festowane, dopóki Kościół nie będzie w chwale ze 
swym Panem. „Gdy się on okaże, tedy i my okażemy 
się z nim w chwale”.

Czy powinniśmy się spodziewać objawienia Pana 
w  tej właśnie chwili końca „Czasów Pogan”? Nie. 
Biblia oświadcza, że On objawi się w „ogniu płomie-
nistym”. Jak długo po skończeniu „Czasów



Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce
ul. Nad Serafą 27
30-864 Kraków

Dokonać właściwego wyboru
Rozpędzona machina tego świata gna coraz prędzej i prędzej. Ludziom coraz trudniej 

zauważyć się nawzajem i dostrzec swoje potrzeby, nie ma też czasu zachwycić się pięknem 
dookoła siebie i pomyśleć o mądrości i majestacie jego Twórcy. Mało kto zastanawia się nad 
tym, jaki jest kres tej szaleńczej podróży i dokąd wiedzie droga ludzkości. Rozmyślania nad 
tymi „trudnymi sprawami” są najczęściej odsuwane na bezpieczną odległość, czyli na jakąś 
bliżej nieokreśloną przyszłość. Niektórzy pozostawiają je tym „innym”, którzy zdają się coś 
więcej dostrzegać w tym, co Boże. Czy słusznie? Czy rzeczywiście nie warto interesować się 
przyszłością tego świata i kwestią własnego zbawienia? Byłby to poważny błąd, bo przyszły 
świat nie musi wcale być światem BEZ CIEBIE!

Trwający obecnie system rzeczy nieuchronnie i coraz szybszymi krokami zmierza do 
swego schyłku, by w końcu ustąpić miejsca dla „nowych niebios i nowej ziemi, w których 
mieszka sprawiedliwość” (2 Piotra 3:12,13) – nie może być inaczej, bo jest rzeczą pewną, że 
Boże obietnice zawieść nie mogą. 

Dopóki jednak trwa czas, który Boże Słowo nazywa „dziś” (Hebr. 3:13), możesz dokonać 
w swym życiu zmian, które pozwolą Ci ze spokojem i pewnością patrzeć w przyszłość. 
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” – Jan 3:16. 

Tak! Perspektywa wiecznego życia w Bożym Królestwie jest realna również DLA CIEBIE, 
bo Bóg nie chce, by zło, cierpienie, ból i śmierć były na całą wieczność nieodłącznymi, posępnymi 
towarzyszami człowieka, ale pragnie, byśmy wszyscy dostąpili zbawienia.

Dzięki ofierze życia Chrystusa wizja zmartwychwstania wszystkich ludzi i zaprowadzenia 
na Ziemi Bożego Królestwa, „które na wieki nie będzie zniszczone” (Dan. 2:44), jest nie tylko 
realna, ale po prostu pewna. Warto więc już dziś wstąpić na drogę wiodącą do tego Królestwa, 
by w swoim sercu kształtować mądre, sprawiedliwe i dobre zasady jego konstytucji. Droga 
ta nie jest beztroską sielanką – wymaga poświęcenia, trudów i wyrzeczeń, ale jest drogą 
budowania więzi z Najwyższym Bogiem, Jego Synem i tymi, którzy pragną Go naśladować.

Bóg ciągle woła tych, których serca są szczere i gotowe na przyjęcie już teraz, „dziś”, 
łaski zbawienia w Chrystusie: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych 
jak podczas buntu” (Hebr. 3:15).

Warto więc poświęcić chwilę i zastanowić się nad tym, JAKIEJ  
udzielisz ODPOWIEDZI swemu Ojcu.
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