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Walenty BYWALEC, Polska

Różnorodna mądrość Boża

D

rodzy Bracia i Siostry oraz wszyscy
Uczestnicy tego międzynarodowego
zgromadzenia ludzi, którzy Bożą Prawdę umiłowali ponad ziemskie rzeczy i dla niej
poświęcili swoje życie. Przypadł mi miły przywilej przemówić do Was w dniu rozpoczęcia tej
społeczności i powiedzieć Wam, że dokonaliście dobrego wyboru, przyjeżdżając do Orlego
Gniazda, z czego wszyscy się wspólnie cieszymy.
Dzisiejsze rozważania biblijne będą wokół wersetu z Efez. 3:10: „Aby teraz nadziemskie władze
i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały
przez Kościół różnorodną mądrość Bożą”.
Od samego początku historii człowieka ludzie
poszukują większego poznania, zrozumienia
wszystkiego, co ich otacza, szukają większej
wiedzy i mądrości. Każdy z nas tutaj siedzących
chciałby usłyszeć o sobie taką opinię, że jest mądrym człowiekiem. Wiemy z zapisu proroka Izajasza, który pisze w Izaj. 55:8-9: „Bo myśli moje,
to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi
moje - mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż
ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze
i myśli moje niż myśli wasze”. Ta informacja, że
myśli Boże są wyższe od myśli człowieka, tak jak
niebo jest wyższe od ziemi, kieruje nasze zainteresowanie ku górze w celu szukania większej
mądrości i wiedzy oraz nabierania rozumu.
W poszukiwanie Bożej mądrości, która dla
człowieka jest niezgłębiona, trzeba zaangażować wszystkie nasze siły i zdolności, włożyć
wiele trudu oraz poświęcić wiele czasu. W tym
staraniu powinniśmy również zaufać Panu
Bogu. To zaufanie sprawi, że On nas wzmocni i posili. Wtedy możemy wzbijać się w górę
jak orły w poszukiwaniu mądrości. I myślę, że
to miejsce, w którym się spotkaliśmy, nazwane
„Orle Gniazdo” na takiej wysokości, jest piękną
ilustracją wznoszenia się w górę ku Bogu, by
poznać i zrozumieć chociaż trochę Jego mądrość. Potwierdzają to słowa Izajasza zapisane
w Izaj. 40:28‑31: „Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców

ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę,
a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają
i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz
ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się
w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”.
Prorok Izajasz, pisząc o Bożej mądrości, kieruje
nasze myśli do stworzenia wszechświata, a my –
mieszkańcy ziemi – przyglądając się temu, podziwiamy piękno krajobrazu, zachwycamy się
pięknymi widokami, które jako widzialne znaki
świadczą o mądrości niewidzialnego Projektanta. To te piękne dzieła stworzenia świadczą
o Jego istnieniu i Jego działaniu. Natomiast
wykonawcą całego przygotowanego projektu
stworzenia jest Jego Syn, jak potwierdza to wiele
zapisów Starego i Nowego Testamentu. Odczytajmy tekst z Hebr. 1:2: „Ostatnio, u kresu tych
dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego
także wszechświat stworzył”.
Bożą mądrość, która realizuje się w Jego Synu,
opisuje człowiek obdarzony w obfitości tą mądrością pochodzącą od Najwyższego, tj. król
narodu izraelskiego – Salomon. Czytamy
w Przyp. 8:12: „Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady”. Proroczy
zapis Kaznodziei mówi nam, że mądrość idzie
razem z roztropnością, a tam, gdzie one występują, jest zawsze dobra rada i dobre rozwiązanie.
Czytamy dalej w tym samym rozdziale, w jaki
sposób działa mądrość (Przyp. 8:22-31): „Pan
stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed
powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza,
zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł
obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy
jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył
gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze
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utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne
źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody
nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed
nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi,
rozkoszując się synami ludzkimi”. Jest to piękny,
proroczy opis tej mądrości Bożej, która została
stworzona jako pierwsze dzieło Stworzyciela.
W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że
jest to mowa o Panu naszym Jezusie, tak jak wyjaśnił nam to apostoł święty Paweł w 1Kor. 1:30:
„Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga
i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem”. Ta mądrość, czyli Pan Jezus, otwiera
przed nami możliwość poznania Bożego planu,
zrozumienie doświadczenia człowieka w złem,
a następnie przygotowanie dla niego uwolnienia
z tego niekorzystnego stanu przez dzieło odkupienia dokonane ofiarą naszego Pana. Tylko
Boża mądrość mogła zaplanować taki mądry
sposób usprawiedliwienia człowieka od grzechu, żeby nie zachwiać zasady sprawiedliwości
i dokonać pojednania człowieka ze sobą przez
krew krzyża. Tłumaczą to słowa świętego Pawła
w Rzym. 3:25-26: „Którego Bóg ustanowił jako
ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną
przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie
odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.
Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym
i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”. Apostoł Paweł podkreślił jeszcze dobitniej, że wszelkie poznanie i zrozumienie myśli
Bożej jest objawione tylko w Chrystusie Jezusie
(Kol. 2:3): „Aby pocieszone były ich serca, a oni
połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte
wszystkie skarby mądrości i poznania”. Skarby
mądrości i poznania oraz wszelkie tajemnice są
ukryte w Chrystusie. Jeżeli dojdziemy do poznania tej mądrości ukrytej w Chrystusie, to za
tym idzie poznanie Bożej sprawiedliwości działającej w obecnym czasie, która prowadzi do
usprawiedliwienia z wiary w dziele odkupienia.

stępnie poświęceniem. To dlatego jest tak
ważne, żeby poznawać Boga i Jego Syna, bo
od tego właśnie poznania zależy nasze życie
(Kol. 1:26‑28): „Tajemnicę, zakrytą od wieków
i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im
to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między
poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to
zwiastujemy, napominając i nauczając każdego
człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go
doskonałym w Chrystusie Jezusie”. Wielka Boża
mądrość zaplanowała i ukryła to w proroctwach
i obrazach Starego Testamentu, że potomek
Abrahama, który będzie błogosławił wszystkie
narody ziemi będzie jeden (Gal. 3:16): „Otóż,
obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi
jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu,
lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym
jest Chrystus”. Potomek miał być jeden, zobrazowany w ludzkim ciele („Chrystus w was”),
składającym się z głowy i pozostałych części
organizmu, jak to dalej wyjaśnia święty Paweł
w Gal. 3:29: „A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy
jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami
według obietnicy”. Tajemnica dotycząca Chrystusa, że to będzie głowa i ciało, składające się
z wielu różnych członków, wybranych z Żydów
i pogan, została objawiona przez Pana dopiero
apostołom, a przez ich listy i przekazy Ewangelii my dzisiaj możemy o niej się dowiadywać,
możemy w nią uwierzyć i w niej uczestniczyć.
Z jednym ważnym zastrzeżeniem – ta tajemnica
odnośnie wyboru Kościoła jest objawiona tylko
świętym, jak czytaliśmy w Kol. 1:26. Tajemnica
ta dalej dla wielu ludzi pozostaje zakryta i nieznana, Bóg objawia ją tym, których apostoł
nazywa świętymi, czyli usprawiedliwionymi
z wiary w zbawczą ofiarę Chrystusa, co wyjaśnia
w Rzym. 5:1‑2: „Usprawiedliwieni tedy z wiary,
pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez
wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się
nadzieją chwały Bożej”. Apostoł Paweł kieruje
nasze myśli na zrozumienie tej tajemnicy, realizującej się w Bożej mądrości w nas wierzących,
kiedy pisze do Efezjan (Efez. 1:7-10): „W nim
mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie
grzechów, według bogactwa łaski jego, której nam
Następnym etapem jest poświęcenie. Tak jak hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i rozczytaliśmy, Chrystus stał się dla nas najpierw tropności, oznajmiwszy nam według upodobania
mądrością, a następnie sprawiedliwością, a na- swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę
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woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość
wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na
ziemi w nim”. Na tę tajemnicę wskazywali prorocy Starego Testamentu, starając się ją zrozumieć i rozpoznać czas jej wypełnienia. Również
aniołowie są zainteresowani tym, co Bóg zaplanował i jak swoje dzieło wykonuje obecnie przez
Jezusa Chrystusa (1Piotra 1:10-12): „Zbawienia
tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy,
którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Starając się wybadać, na który albo na jaki
to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające
przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie
sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy
w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali
wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami
aniołowie wejrzeć pragną”.
Ciało ludzkie, jak wspominaliśmy, wykorzystał święty Paweł do ilustracji całego Kościoła, składającego się z głowy i wielu członków,
którzy stanowią jedno ciało (1Kor. 12:12-14):
„Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma
wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest
wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też
w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni
w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest
jednym członkiem, ale wieloma”. Z jednej strony
jest pokazana jedność całego organizmu, czyli
jedność Kościoła składającego się z głowy i wielu członków połączonych wspólnie przez stawy
i ścięgna: „A nie trzyma się głowy, z której całe
ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami,
rośnie wzrostem Bożym” (Kol. 2:19). Z drugiej
strony każdy poszczególny członek jest inny
i spełnia inne, lecz bardzo potrzebne dla działania całego organizmu funkcje. Wszystkie członki są niezbędne, jedne pomagają drugim, starają
się i opiekują innymi członkami w zależności
od ich potrzeb. Podkreślić przy tym należy, że
wszelkie instrukcje i dyrektywy dla poszczególnych członków pochodzą od głowy, która
wszystkim kieruje, dogląda i sprawdza poszczególne ich działania.
Ciało jest jedno, a członków jest wiele i każdy członek ma do spełnienia inne zadanie. Ta

różnorodność działań oraz sposobności, jakie
Bóg nam daje, realizuje się teraz w tym życiu,
podobnie jak było to w przypadku apostołów
i wielu uczniów Jezusa, gdzie każdy miał do
spełnienia inne zadanie, ale główny cel tego
działania był jeden: budowanie Ciała Chrystusowego. Żeby ten główny cel utrzymać, Pan
Bóg i Pan Jezus kierują działaniem wszystkich
pojedynczych członków przez swój wpływ, nazywany Duchem Świętym, który rozdziela różne dary każdemu z osobna. Te duchowe dary
czyli zdolności, talenty i przywileje, możliwości działania, moc Boża wspomaga w działaniu
ku wspólnemu dobru dla duchowego rozwoju
wszystkich świętych (1Kor. 12:3-12): „Dlatego
oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem,
chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary
łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz
Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz
ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku
wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje
przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego
samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym
samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów,
inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie
dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu
poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest
jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki
ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało,
tak i Chrystus”. Cudowne dary Ducha ustały po czasach apostolskich, gdy spełniły swoją
funkcję, tj. uwiarygodnienie nauczania Ewangelii. Spełniły one istotne zadanie w czasie, gdy
Ewangelia nie była dostępna w formie pisanej
(Hebr. 2:3-4): „Najpierw było ono zwiastowane
przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych,
którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej
woli”. Po czasach apostolskich te dary lub talenty pozostały jako wrodzone zdolności, które są
wykorzystywane w zborach do budowania Ciała Chrystusowego (Rzym. 12:3‑8): „Powiadam
bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi
łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy
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rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie
do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie
wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam
łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; jeśli posługiwanie, to
w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu;
jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto
obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony,
niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie,
niech to czyni z radością”.
Każdy z ludzi jest inny, posiada inny charakter, inne zdolności i inne zamiłowania, posiada
coś takiego, co Panu Bogu się spodobało i chce,
żeby to rozwijać po to, aby służyć dzisiaj innym – zborowi czy społeczności. W przyszłości
ta zdolność, którą dzisiaj z trudem zdobywamy
i rozwijamy, będzie wykorzystana do pomagania wszystkim ludziom w podnoszeniu się do
doskonałości. Każdy posiada jakiś talent, coś
wartościowego, co może służyć społeczności
ludu Bożego, lecz od nas zależy, czy będziemy
go pielęgnować i rozwijać dla dobra innych,
czy zakopiemy go, jak w jednej z przypowieści
(Ew. Mat. 25:15): „I dał jednemu pięć talentów,
a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu
według jego zdolności, i odjechał”. Talent nasz
możemy zakopać, ale przypowieść mówi o zabraniu temu, który zakopał ten talent i daniu
go tym, którzy pracują (Ew. Mat. 25:24-28):
„Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz,
gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem
i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły
i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem,
i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś
był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po
powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie
przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma
dziesięć talentów”. Dlaczego Pan tak powiedział?
Bo ten talent Bóg uznał za potrzebny do rozwoju Kościoła i trzeba go dać innemu chętnemu do
obracania nim.

siebie nawzajem, chociaż różnimy się pod wieloma względami, jako jednostki jesteśmy inni.
Jeden posiada mocny i silny charakter, czasem
bardzo trudny do akceptacji przez innych. Drugi może mieć słaby charakter podatny na różne,
nie zawsze dobre wpływy. Mamy różne zdolności poznawcze i sposoby oceniania różnych zjawisk. Inaczej też okazujemy swoje uczucia czy
emocje, które wnoszą odpowiednią wartość do
społeczności. Jedność cechuje się tym, że kochamy jedni drugich, troszczymy się o nich, pomagamy sobie wzajemnie, pobudzamy się do dobrych uczynków i w pełnieniu ich nawzajem się
wyprzedzamy. Razem też przeżywamy radości,
których doznajemy, smucimy się ze smucącymi
i płaczemy z płaczącymi, potrafimy też zrozumieć, wysłuchać i pocieszyć tych przygnębionych i wątpiących.
Cała ta różnorodność cech ludzkich jest łączona jednym spoiwem, którym jest Duch Święty
prowadzący do jednego celu, we wszystkich różnorodnych działaniach. Duch Boży pochodzi
od Boga. Jest jedno źródło, z którego wypływa
ta moc łącząca wszystkich w całość. Jeżeli dary
otrzymywane od Boga pochodzą z jednego źródła, to nie mogą mieć różnych, przeciwstawnych sobie celów (Efez. 4:1-6): „Napominam
was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali,
jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni
drugich w miłości, starając się zachować jedność
Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch,
jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która
należy do waszego powołania; Jeden Pan, jedna
wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Jeżeli jesteśmy różnorodni, a chcemy utrzymać
między nami pokój, to apostoł Paweł mówi,
że musimy znosić siebie w miłości, w pokorze
i cierpliwości i jeżeli to znoszenie innych nie
jest wymuszone, to Pan zaliczy nam jako część
naszej ofiary (1Kor. 12:22-25): „Wprost przeciwnie; te członki ciała, które zdają się być słabszymi,
są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za
mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem,
a dla wstydliwych członków naszych dbamy
o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite
Człowiek jest przysposobiony do życia w spo- członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak
łeczności, to znaczy, że jesteśmy od siebie zależ- ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu więkni i potrzebujemy jedni drugich, potrzebujemy szą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia,
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lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie
staranie”.
Jedność i różnorodność to nie są dwa przeciwstawne bieguny, które nawzajem się wykluczają. Potrzeba jednak dużo pracy, aby te dwie
wartości nawzajem się uzupełniały w naszym
chrześcijańskim życiu (Filip. 2:1-3): „Jeśli więc
w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha
miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej
i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość,
zgodni, ożywieni jednomyślnością, i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną
chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich
za wyższych od siebie”.
Jest moim życzeniem dla nas wszystkich zgromadzonych w tym pięknym miejscu, abyśmy
poznając różnorodną mądrość Bożą mogli ją

głęboko przeżywać, czerpać z niej dużo duchowych korzyści. A ta różnorodna mądrość Boża
będzie nas zbliżać do jedności z sobą, do jedności z naszym Panem i do jedności z naszym Ojcem, który mieszka w niebie (Ew. Jana 17:21‑24):
„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie,
a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im
chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie
posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze
mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją,
którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata”. Ta jedność z Ojcem i Synem
prowadzi nas do uczestnictwa w ich chwale,
czego wszystkim zgromadzonym życzę. Amen.

środa, 8 sierpnia 10:45

Iosif BALANEAN, Rumunia

On pojedna

D

rodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
chciałbym, abyśmy przy łasce Bożej
wspólnie skierowali swoje myśli ku Słowu Bożemu, które jest błogosławioną rosą dla
wszystkich słuchaczy. Nasze rozważania będą
zawierać biblijne zapisy o Józefie i o jego braciach. Ich obrazowy i pozaobrazowy sens ma
wielkie znaczenie dla myślących chrześcijan, tak
jak czytamy w Rzym. 15:4: „Cokolwiek bowiem
przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę
z Pism nadzieję mieli”. W wielu obrazach Pisma
Świętego możemy dostrzec ludzi Bożych, którzy
przez swoje doświadczenia mogli stanowić figurę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jednym z tych mężów był Józef, syn Jakuba, który przez wierność i szacunek, przez swoją zdolność organizowania i prowadzenia wszystkiego
dobrym i inteligentnym sposobem, wiernie oddawał charakter naszego Pana. Nasze rozważanie nie będzie obejmować wszystkich nauk, które mogą być wyciągnięte z historii Józefa i jego
braci, ponieważ z biegiem czasu napisano wiele

bardzo pięknych i znaczących myśli na ten temat.
Dzisiaj będziemy zajmować się znaczeniem
imienia Józef. Czytamy w 1Moj. 30:22-24:
„Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją
Bóg, i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła
syna, i rzekła: Zdjął Bóg hańbę moją. I nazwała
go Józef ”. Dowiadujemy się, że imię Józef oznacza: niech On (Bóg) przyda/pomnoży; ten, który
pomnoży, pomnożenie; On gromadzić będzie,
On (Bóg) dodaje; On pojedna. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że imiona nadane niektórym osobom – czy to przez Boga, czy przez ludzi – mają pewne znaczenie, oddające charakter
i cechy osób je noszących, czasami cechy pozytywne, czasami negatywne, ale związane z ich
życiem, z ich przyszłością. Możemy wspomnieć
kilka przykładów: Abraham, ojciec mnóstwa,
ojciec wielu narodów; Jakub oznacza ten, który
trzyma piętę, zwodniczy; Jezus znaczy przynoszący zbawienie, zbawiciel, zbawca. Widzimy,
jak cudownie działa Bóg: we właściwym czasie
przez Rachelę urodził się ten, który miał być
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zbawicielem domu Jakuba, czyli Józef. Z punktu
widzenia znaczenia jego imienia, miał być nie
tylko jedenastym synem Jakuba, ale i tym, który
miał uratować swoją rodzinę od śmierci. Drugie
znaczenie jego imienia: „On pojedna” również
się sprawdziło, gdyż w najdelikatniejszy sposób
zjednoczył rodzinę Jakuba.
Dalej możemy być zaskoczeni tym, że Józefowi
zmieniono imię na: „Safnat Paneah”, gdy stał się
panem Egiptu (1Moj. 41:40-45). To imię w języku egipskim oznacza: odkrywca tajemnic; ten,
który obdarowywuje życiem; pokarm żywota,
chleb żywota; zbawiciel świata; karmiciel świata. Czy to nie interesujące i cudowne, że nawet
imię nadane mu przez faraona jest tak samo pełne znaczenia, jak imię nadane przez jego rodziców? Te imiona miały wiele znaczyć, nie tylko
dla jego rodziny, ale też dla wszystkich Egipcjan
i innych narodów dookoła Egiptu. Czytamy
w 1Moj. 41:56-57: „A głód był na całej ziemi. (...)
Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do
Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki
głód był na całej ziemi”.
Teraz popatrzmy uważnie, co znaczy „On pojedna”. Przede wszystkim musimy przyznać, że to
jest obietnica. Z wyrazu „pojedna” można wydedukować, że obecnie nie ma jedności, lecz
dominuje spór, rozłam, brak harmonii, konflikt,
oddzielenie tego, co było zjednoczone. Skąd to
wszystko? Skąd ten brak jedności? Przecież czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg „(…) spojrzał
na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre”
(1Moj. 1:31). Harmonia i pokój, radość i posłuszeństwo panowały we wszystkich bardzo dobrze stworzonych istotach, do momentu, kiedy
pewien cherubin, pełen piękna i blasku, powiedział w swoim sercu: „Wstąpię na niebiosa, swój
tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na
górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na
szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym”
(Izaj. 14:13-14). O tym samym cherubinie napisał prorok Ezechiel w Ezech. 28:15: „Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy
zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie
niegodziwość”.
Tak jest, Bracia i Siostry, jedność i harmonia stworzenia były zaburzone przez Lucyfera, anioła pełnego blasku, który przez dumę
i bunt stał się Szatanem, Diabłem. Przeanali-
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zujmy również te imiona. Z hebrajskiego, Szatan oznacza ten, który nienawidzi, oskarżyciel,
wróg, wściekły, przeciwnik. To imię jest złożone
z dwóch hebrajskich słów: „sata” – co znaczy
odstępczy – i „nos”, co znaczy wąż. Drugie imię
nadane zbuntowanemu cherubinowi też nie jest
bez znaczenia, gdyż w języku greckim wymawia
się „Diabolos”, co znaczy zdrajca, zniesławiający, bluźnierca, oskarżyciel, rozdzielający, ten który się zmaga, a konkretniej, ten który rozrzuca
na dwie strony; jego Pan nazwał kłamcą i ojcem
kłamstwa (Ew. Jana 8:44).
Bunt Szatana rozpoczęty w niebie rozprzestrzenił się na pierwszą rodzinę istot ludzkich. Szatan
skusił ją, skłaniając do nieposłuszeństwa Bogu,
i tak człowiek odpadł od łaski Bożej, a Bóg odwrócił Swoją twarz od człowieka. Jedność pomiędzy Stwórcą a stworzeniem rozpadła się,
zrywając więź życia pomiędzy jego dawcą a odbiorcą. Od ponad 6000 lat od upadku człowieka
konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Boga
odczuwane są przez ludzkość, która wymęczona
jest chorobą, cierpieniem, kłopotami, konfliktami, wrogością, ale jedną z najsilniejszych broni
przeciwnika jest podział. Konsekwencje podziału należą do najbardziej katastrofalnych: zerwanie więzi między niebem a ziemią, rozbicie ludzkiej rodziny: „Na to rzekł Adam: Kobieta, którą
mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa
i jadłem” (1Moj. 3:12). Innym przykładem jest
Kain, który zabił Abla, i tym sposobem śmierć
zerwała więź braterską. To był tylko początek,
ale potem jak lawina przeszła na całą ludzkość.
Historia ludzkości jest zalana oceanem łez
w wyniku rozłąki, separacji, nieporozumień,
konfliktów, nieprzyjaźni, wrogości. One wszystkie mają wspólną przyczynę, czyli dzieło diabła,
który działa według zasady „dziel i zwyciężaj”,
„dziel i rządź”. Możemy powiedzieć, że nie ma
dziedziny, która by nie była dotknięta działaniem złego, metodą rozłamu, mającego jako
podstawę samolubstwo, nienawiść, chciwość,
zazdrość, dumę. Nawet jeśli mówi się o pokoju
i pojednaniu, jesteśmy świadkami coraz większego podziału i konfliktu między narodami
z powodów etnicznych i religijnych, między sąsiadującymi krajami, między krajami różnych
unii państwowych i politycznych, licznych nieporozumień między tymi, którzy prowadzą narody; polityków sprzedających się nawzajem itp.
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Nie możemy nie wspomnieć o najdelikatniejszym aspekcie podziału, mianowicie rozbiciu
rodziny przez rozwód, który już jest postrzegany jako coś normalnego, nawet jeśli Pan Bóg go
nie zaplanował: „Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan” (Mal. 2:16). Podział rodzin ma katastrofalne konsekwencje nie tylko
dla współmałżonków, ale przede wszystkim
dla niewinnych dzieci. Ale najbardziej bolesną
tragedią bez remedium jest rozbicie rodziny
z powodu śmierci. Nie wolno nam zapominać
o tym, że dzieło rozdzielenia przez Diabła przejawiało się podczas chrześcijańskiej ery i trwa
do dziś w szeregach chrześcijan, ze zwiększoną
mocą niż kiedykolwiek wcześniej.
Nawet jeśli apostoł Paweł zostawił przestrogę
w Dz. Ap. 20:29, my dzisiaj jesteśmy świadkami
podziału chrześcijan na tysiące kultów i denominacji, ale najbardziej bolesne dla nas jest to,
że w domu wiary też jest rozłam. W tej sytuacji
apostoł Paweł zachęca nas w 1Kor. 1:10: „A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby
nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli
zespoleni jednością myśli i jednością zdania”.
Och, gdybyśmy mogli zapamiętać tę zachętę
apostoła, o tyle lepiej moglibyśmy udaremnić
intrygi Diabła, który wiedząc, że koniec jest bliski, walczy mocniej niż kiedykolwiek.

mierza, Izraela, a w szczególności Jakuba i jego
rodziny, popatrzmy z większą ufnością na jasną
stronę Bożego planu restytucyjnego.
Skierujmy nasze umysły ku rodzinie Jakuba,
a w szczególności ku Józefowi jako figurze Mesjasza. Jeżeli będziemy analizować wydarzenia,
sposób bycia i zachowanie Józefa, zauważymy, że te wszystkie elementy uprawniają nas
do tego, by widzieć w Józefie figurę Tego, który miał przyjść jako Zbawiciel Izraela i całego
świata. Historia Józefa i jego braci jest prawdziwym proroctwem. Potwierdzają nam to słowa,
którymi Jakub pobłogosławił swoim synom
i które miały się wypełnić w swoim czasie. Czytamy w 1Moj. 49:1-2, że Jakub wypowiedział
błogosławieństwa dla wszystkich dwunastu synów. Obecnie skupmy się tylko na tym, co jest
napisane o Józefie. Czytamy w 1Moj. 49:22‑26:
„Józef – płodna latorośl, płodna latorośl nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem.
Niepokoją go, strzelają nań i zwalczają go łucznicy, jednak łuk jego stale napięty, a ramiona
jego i ręce giętkie dzięki pomocy Mocarza Jakuba,
stamtąd, gdzie jest pasterz, Opoka Izraela. Bóg
ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, niech darzy cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwa ojca twego,
które przewyższają błogosławieństwa przodków
moich, aż do granic pagórków wiecznych; Niechaj
spłyną na głowę Józefa, i na ciemię poświęconego
wśród braci swoich”. Jesteśmy zdumieni tym, jak
te błogosławieństwa adresowane do Józefa jako
figury, wyraźnie odzwierciedlają pozafigurę Józefa, czyli Pana Jezusa. To wszystko potwierdza
raz jeszcze, że Józef jest figurą na naszego Pana.

W końcu możemy stwierdzić, że żyjemy w czasie, gdy cały świat jest przeciwko światu i wszyscy są przeciwni wszystkim. Anarchia jest znakiem czasów końca Wieku Złego, o którym Pan
mówił w Ew. Mat. 24 (wielkie proroctwo Pana
o czasie końca) i również w Ew. Mat. 12:25. Po
przedstawieniu ciemnej strony historii upadłej Dalej zwrócimy uwagę tylko na kilka podoludzkości w grzechu, pod panowaniem Szata- bieństw między Józefem a Chrystusem, porówna, która była również udziałem narodu przy- nując figurę z pozafigurą:

1.
2.
3.
4.
5.

Figura
Józef był ulubionym synem swojego ojca
Jakuba.
Józef był znienawidzony bez podstaw
przez swoich braci.
Józef był wysłany przez swojego ojca do
swoich braci.
Józef został sprzedany przez swoich braci za 20 srebrników.
Józefa kuszono w domu Potyfara, ale
oparł się pokusie.

1.
2.
3.
4.
5.

Pozafigura
Pan Jezus jest umiłowanym synem Jehowy.
Jezus był znienawidzony bez podstaw
przez swój naród, Izrael.
Jezus był wysłany przez Ojca w celu odkupienia rodzaju ludzkiego.
Jezus został sprzedany przez Judasza za
30 srebrników.
Jezus był kuszony przez diabła, ale zwyciężył.
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6. Józef został niesprawiedliwie skazany
i wsadzony do więzienia.
7. O Józefie myślano, że był martwy.
8. Przez doświadczenia Józef stał się zbawcą swoich braci i całego Egiptu.
9. Józef dał się poznać swoim braciom.
10. Józef nie kłócił się ze swoimi braćmi i zamiast się zemścić, to ich przytulił, płakał
i wybaczył im bezwarunkowo.
11. Józef karmił swoich braci i rodzinę.
12. Józef zjednoczył rodzinę Jakuba.
13. Józef został wywyższony do najwyższego
stanowiska po faraonie.
14. Józef nakarmił cały Egipt oraz wszystkich, którzy przyszli po pszenicę i utrzymał ich przy życiu.
15. Nawet jeśli Józef sprawował władzę
w Egipcie, był poddanym faraona.
Przypatrzmy się teraz figurze i pozafigurze, aby
się przekonać, że do chwały można dojść tylko
drogą posłuszeństwa, pokory, cierpliwości, miłosierdzia i cierpienia, tak jak nam powiedział
apostoł w 1Piotra 5:6: „Ukórzcie się więc pod
mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego”. Chciałbym teraz, żebyśmy się starali zrozumieć, czego Nasz Ojciec Niebiański chciał nas
nauczyć z pozafiguralnych doświadczeń Józefa,
który pojedna wszystkie rzeczy na niebie i na
ziemi. On pojedna! Przez kogo innego mógłby
nasz Wielki Stwórca czynić pojednanie wszystkich rzeczy rozdzielonych przez Diabolos? Odpowiadamy, że tylko przez Tego, który był przeznaczony przed założeniem świata, by wypełnić
plan, który „z nastaniem pełni czasów” wykonać
się miał w Chrystusie, aby „połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co
jest na ziemi w nim” (Efez. 1:9-10), czyli przez
kompletnego Chrystusa, Głowę i Ciało.

6. Jezus był niewinny, ale został skazany na
śmierć, również niesprawiedliwie.
7. Pan był martwy, ale trzeciego dnia zmartwychwstał.
8. Pan przez cierpienia został Zbawcą
wszystkich: Kościoła i całego świata.
9. Jezus objawi się swoim braciom.
10. Chrystus nie zemścił się na swoim narodzie, ale potraktuje go ze współczuciem
i wybawi.
11. Jezus Chrystus karmił naród izraelski
pokarmem dającym życie.
12. Jezus Chrystus pojedna lud izraelski, jak
i całe stworzenie.
13. Pan został wywyższony „ponad wszelką
władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem i wszelkim imieniem”.
14. Jezus Chrystus daje światu chleb żywota.
Jezus Chrystus da światu życie.
15. Nawet jeśli Jezus Chrystus dostał całą
władzę na niebie i na ziemi, zawsze uznawać będzie suwerenność Jehowy.
pokory odpowiedzieć na nie.

Ad. 1. Co będzie oznaczało dla Kościoła Chrystusowego: „On pojedna”? Podczas ery chrześcijańskiej Bóg ma na celu wybranie przez Chrystusa jednej szczególnej klasy współdziedziców
z Chrystusem. O tym wyjątkowym dziele mówi
nam apostoł Paweł w Efez. 2:14-18: „Albowiem
On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga
jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On
zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc
pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego
nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem
w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim
nieprzyjaźń”. Kościół Chrystusowy jest powołany i zjednoczony w jedno ciało, w jednego ducha, do jednej nadziei powołania, pod jednym
Panem, mając jedną wiarę i jeden chrzest, mając
jednego Boga i Ojca wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystNasze rozważania na temat dzieła pozafigural- kich (Efez. 4:3-6). To jest aktualne dzieło pozanego Józefa zawierają 3 części:
figuralnego Józefa – czyli Chrystusa. To obecne
1. Pojednanie Kościoła z Chrystusem;
zjednoczenie pod jedną głową Chrystusa doko2. Powrót i przywrócenie Izraela do ziemi na się w całości w przypadku zwycięzców pierwobiecanej;
szego zmartwychwstania (1Tes. 4:16‑17). Jakże3. Restytucja całej ludzkości.
chwalebna nadzieja jest postawiona przed nami,
Zadajmy sobie kilka pytań i spróbujmy pełni drodzy Bracia i Siostry. Jak ważne jest, aby sku-
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pić nasz wysiłek ku zjednoczeniu, a nie ku po- byśmy podczas naszej pielgrzymki przez „Dolinę
działowi.
Łez” zgodzili się być nauczeni przez Pana i poMoglibyśmy zasugerować, że 7 lat urodzaju kierowani Jego Duchem. Zyskalibyśmy jedność
mogłoby symbolizować Wiek Ewangelii, kiedy w celu, w zamyśle i miłości, które powinny być
łaska Boga była obficie darowana Jego ludowi. wypracowane i osiągnięte jeszcze tutaj, w tych
Apostoł Paweł, odnosząc się do tego bogactwa słabych naczyniach glinianych. Figuralny Józef
łaski, mówi w Efez. 1:8: „(…) której nam hojnie uczynił to, co miał powiedzieć pozafiguralny Jóudzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropno- zef w Ew. Mat. 5:44: „Aleć Ja wam powiadam:
ści”. Czy jesteśmy w stanie docenić w pełni łaskę Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym,
Bożą? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeste- którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, któśmy przedmiotem najwyższych intencji Boga? rzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi,
Czy walczymy o braterską jedność? Jedność nie którzy wam złość wyrządzają i prześladują was”.
oznacza jednolitość (czyli takie samo myślenie W tym wszystkim jest odzwierciedlony szlawe wszystkich rzeczach). Brat Russell daje nam chetny charakter naszego wielkiego Boga zastosugestię godną uwagi, mówiąc: „(…) jedność sowany w całym planie zbawienia człowieka.
w zasadach, tolerancja w rzeczach nieistotnych
i miłość we wszystkim”. Gdybyśmy wzięli to
pod uwagę w naszych doświadczeniach, udałoby nam się docenić radę Józefa: „Nie kłóćcie się
w drodze!” (1Moj. 45:24).

Co jeszcze będzie oznaczało dla Kościoła „On
pojedna”? Będzie to oznaczało spełnienie życzenia Pana, wyrażonego w Ew. Jana 17:11: „Ojcze
Święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których
mi dałeś, aby byli jedno, jak my”. Widzimy więc,
że Pan chce jedności podczas naszego biegu.
Ile potrzebujemy się ćwiczyć w pokorze, skoro
perspektywy są tak wielkie, jak zapewnia nas
apostoł Jan (1Jana 3:2): „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło,
czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest”. O, Panie! Nasz umysł nie może
pojąć w zupełności tych obietnic, ale wiara daje
nam zapewnienie, że zobaczymy Tego, którego
umiłowaliśmy, nie widząc Go i będziemy żyć
z Nim wiecznie w doskonałej jedności. Myśl
o tym nas zachwyca.
Inną cenną lekcją dla Kościoła, wyjętą z życia
Józefa, jest lekcja przebaczenia, miłosierdzia,
współczucia; jednym słowem, jest to lekcja miłości względem nieprzyjaciela. Jesteśmy świadkami najpiękniejszej i najbardziej emocjonującej „zemsty”, którą Józef zaskoczył swoich braci.
Przebaczył im, choć o to nie prosili, okazał im
prawdziwe współczucie i pełen miłosierdzia pomyślał o tym, by ich uspokoić (1Moj. 45:4‑5). Ileż
hojności i miłości możemy zauważyć w charakterze Józefa, który pozwolił Bogu, by go nauczył
i pokierował. Jak dużo moglibyśmy zyskać, gdy-

Ad. 2. Co będzie oznaczało „On pojedna” dla
narodu izraelskiego? Patrząc na obraz zauważamy, że bracia Józefa, przyjeżdżając do Egiptu
po pokarm, nie rozpoznali go, ale Józef ich rozpoznał jako swoich braci. W tej sytuacji poddał
ich pewnym próbom, które sprawiły, że się wystraszyli, ale w rzeczywistości miłość Józefa do
nich była niewątpliwa. Te wszystkie doświadczenia miały doprowadzić ich do kulminacyjnego momentu, w którym miał się im objawić. To
na pozór szorstkie zachowanie Józefa mogłoby
oznaczać kłopoty i cierpienia, przez które przeszedł w przeszłości naród izraelski, w szczególności Holokaust, śmierć ponad 6 milionów Żydów, z czego 1,5 miliona to dzieci. Ustanowienie
państwa Izrael po 2000 lat wygnania jest cudem
historii. Odbudowa Izraela podczas „parousii”
Pana jest dziełem pozafiguralnego Józefa, tak
jak czytamy w Ezech. 20:34: „(…) i wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem,
w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną
i ramieniem wciągniętym, i wylewem zapalczywości”. Próby braci Józefa trwały, dopóki Józef
się im nie objawił: „Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani
nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was
zachować przy życiu” (1Moj. 45:1-5). Tak samo
doświadczenia narodu izraelskiego będą trwały,
a nawet będą cięższe, aż do momentu, gdy jego
Król Jeszua (Jezus) objawi się całemu narodowi
izraelskiemu w pełnej chwale i swojej Boskiej
władzy, a on będzie Go opłakiwać gorzko, jak
opłakuje się jedynaka (Zach. 12:10). Podczas
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tysiącletniego Królestwa Chrystusowego Jeruzalem, dzisiaj podzielony, stanie się stolicą całej
ziemi, bo jest napisane: „Z Jeruzalemu wyjdzie
słowo Pana” (Mich. 4:2).
Ad. 3. Co będzie oznaczało „On pojedna” dla
ludzkości? Pierwszą pracą pozafiguralnego Józefa w celu restytucji rodzaju ludzkiego, będzie
związanie autora niezgody i buntu, Szatana,
Diabła. Jedyne rozwiązanie dla złożonych problemów ludzkości to Królestwo Boże pod kierownictwem chwalebnego Króla Chrystusa.
Apostoł Paweł mówi nam, że Bóg ma unikalny i wzniosły plan – zjednoczenia wszystkich
rzeczy na niebie i na ziemi pod administracją
Chrystusa (Efez. 1:10). W Kol. 1:20 apostoł Paweł napisał: „(…) i żeby przez niego wszystko,
co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim
dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża
jego”. A teraz pomyślmy, że jeśli 7 lat urodzaju mogłoby wskazywać na Wiek Ewangelii, jak
wcześniej zasugerowaliśmy, w takim razie jest
bardzo logicznie myśleć, że 7 lat głodu symbolizuje Wiek Tysiąclecia. Ludzkość jest chora,
umiera z głodu, jej problemy są tak skomplikowane, że ludzie nie mają na nie rozwiązań; ale
my nie rozpaczajmy. Pozafiguralny Józef jest jedyną szansą ludzkości, tak jak mówił: „Ja jestem
chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto
spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki;
a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata” (Ew. Jana 6:51). Spożywanie tego chleba jest jedyną szansą na życie. Patrząc na figurę zauważamy, że Egipcjanie doszli
do tego, że uznali swoje całkowite uzależnienie
od Józefa, mówiąc w 1Moj. 47:25: „Oni odpowiedzieli: Utrzymałeś nas przy życiu! Obyśmy tylko
zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy
niewolnikami faraona”. Tak samo zgłodniała
ludzkość, wchodząc pod rządy pozafiguralnego
Józefa, poświęca się na zawsze Bogu, stając się
Jego sługą na wieki, jak czytamy w Obj. 15:4.
Drodzy Bracia i Siostry, spróbujmy spojrzeć
oczami wiary na to dzieło pojednania wszystkich rzeczy przez Chrystusa. To nie będzie tylko
pojednanie stworzenia ze Stwórcą, co jest fundamentalne dla życia, ale też zupełną harmonią
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pomiędzy ludźmi. Pomyślmy o dniu, w którym
umarli zmartwychwstaną, o tym cudzie cudów,
kiedy rodziny rozłączone przez śmierć będą się
jednoczyć. Tylko ten, który stracił drogą sobie
istotę, może czekać z wielkim utęsknieniem na
dzień ponownego spotkania. Kto mógłby opisać tę ogromną radość, jaka będzie odczuwana
w ten dzień? Jakże wielką, błogosławioną obietnicę dał nam Bóg i jaka chwalebna perspektywa
stoi przed ludzkością. Zastanówmy się nad tym
dniem, kiedy łachmany ludzkiej niedoskonałości będą zastąpione ubraniami doskonałego
życia, kiedy rany głęboko wyryte przez grzech
będą oczyszczone i opatrywane przez wielkiego
lekarza Chrystusa. Pomyślmy o tym, kiedy rzeki
żywej wody będą wypływać z Jeruzalemu, kiedy
znajomość Pańska napełni ziemię, kiedy żaden
mieszkaniec ziemi nie będzie mówił, że jest chory albo że cierpi, kiedy pokój i harmonia, życie
i miłość panować będą wszędzie na ziemi. Nasze serca są pełne uwielbienia i szacunku względem wielkiego i dobrego Boga, którego plan jest
logiczny i chwalebny, bazujący na pozafiguralnym Józefie.
Drodzy Bracia i Siostry, spróbowałem przedstawić chwalebne dzieło wielkiego pozafiguralnego Józefa – zjednoczenie wszystkiego, co grzech
zniszczył. To będzie zjednoczenie całego stworzenia pod jednym prawem, prawem miłości,
pod jednym autorytetem, Boskim autorytetem,
w zupełną, powszechną i wieczną harmonię.
Jak wspaniale będzie, kiedy całe niebo i cała
ziemia zjednoczą się w najbardziej wzniosłym
hymnie chwały dla Jehowy i Jego ukochanego
Syna, tak jak czytamy w Obj. 5:13: „A wszelkie
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod
ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na
wieki wieków”. Drodzy Bracia i Siostry, jeśli te
słowa wzruszają nasze serca, zjednoczmy się teraz, póki żyjemy podczas „parousii” Pana Jezusa
Chrystusa, we wzniosłym hymnie chwały, czci
i wdzięczności, skierowanym ku Temu, przez
którego wykonuje się zjednoczenie wszystkich
rzeczy na niebie i na ziemi. Amen.:
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środa, 8 sierpnia 12:00

Paul BRYCHCY, Francja

Krew Przymierza

D

rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te (…), ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu
Tytuł mojego wykładu został już prawdopo- przez ofiarowanie samego siebie”.
dobnie zacytowany i rozwinięty w odpowiedni Powstają trzy pytania: kim jest Pośrednik? Co
sposób, jednak pewne nieporozumienia skło- rozumiemy przez Nowe Przymierze? W jaki
niły mnie do ponownego przedstawienia tego sposób Bóg zawarł przymierze z Abrahamem?
tematu, byśmy sobie go przypomnieli. W szkole
Pośrednik
mówimy: „powtarzanie jest matką wiedzy”, więc
dobrze jest ponownie przedstawić ten temat, by Pośrednik jest osobą oficjalnie upoważnioną do
odświeżyć go sobie w pamięci. Omówimy: Przy- pośredniczenia między osobami lub stronami
będącymi w niezgodzie. Pośredniczenie (memierza, Orędownika i Pośrednika.
diacja) polega na pertraktowaniu między kilkoApostoł Paweł w Hebr. 9:13-26 mówi nam, ma osobami (lub stronami), by ułatwić zawarcie
w jaki sposób mamy dostęp do Boga dzięki zgody lub pojednania. W Biblii słowo „pośredoczyszczeniu przez krew Baranka Bożego, Jezu- nik” jest użyte wyłącznie w związku z ustanowiesa Chrystusa, który będzie Pośrednikiem Nowe- niem przymierza. I nigdy inaczej. Na przykład:
go Przymierza, oraz w jaki sposób Bóg dokonał Mojżesz jako pośrednik Przymierza Zakonu,
oczyszczenia narodu izraelskiego przez Mojże- a Chrystus jako Pośrednik Nowego Przymiesza. Czytamy: „Jeśli bowiem krew kozłów i ciel- rza. Jest to ważną sprawą (zob. JS 1970/18-21,
ców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się za- 30‑31 – WT 4352-1909).
nieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to
o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Pytanie: czy Kościół potrzebuje pośrednika, by
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieska- zwracać się do Boga? Czy powinniśmy kierować
laną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych nasze prośby do Chrystusa, który przekaże nauczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu! sze prośby Bogu? Czy też kierujemy nasze prośI dlatego jest On (Chrystus) pośrednikiem No- by bezpośrednio do Boga, przez zasługi Jezusa?
wego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesio- Jezus
powiedział
swym
uczniom
ną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za (Ew. Jana 16:23‑24): „W owym zaś dniu o nic
pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę,
wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obiet- powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca,
nicy. (…) Stąd także i pierwsze przymierze nie da wam w imię moje”. Pan daje nam do zrozuzostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy mienia, że nasze modlitwy skierowane są bezbowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszyst- pośrednio do Boga, ale w Jego imieniu, co oznakie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów cza, że nie potrzebujemy pośrednika, lecz jak
wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i po- mówi apostoł (1Jana 2:1): „Dzieci moje, to wam
kropił tak samą księgę , jak i cały lud, mówiąc: piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył,
To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam polecił. mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, któPodobnie także skropił krwią przybytek i wszyst- ry jest sprawiedliwy”. Mówiąc: „mamy orędownikie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I pra- ka u Ojca”, apostoł kieruje słowa do wiernych
wie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, członków Jego Ciała, którzy potrzebują adwokaa bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grze- ta (orędownika), który broni ich sprawy przed
chów]. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia Bogiem dla odpuszczenia grzechów.
rodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
drodzy Przyjaciele Prawdy, niech łaska
i pokój będą Wam udzielone obficie dla
zrozumienia Jego Słowa.
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Przymierze Abrahamowe
Spójrzmy teraz na Przymierze, które Bóg uczynił z Abramem. W Hebr. 9:22 powiedziane jest,
że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia
grzechów. Czytamy w 1Moj. 17:1-7 o przymierzu zawartym przez Boga z Abrahamem: „A gdy
Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: (…) Oto
przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham,
gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.
Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.
I ustanowię przymierze moje między mną a tobą
i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich
jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie”.
Jaki był znak owego Przymierza? Czytamy
w wersetach 10‑12: „A to jest przymierze moje,
przymierze między mną a wami i potomstwem
twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie
to znakiem przymierza między mną a wami.
Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie
pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być
obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci,
zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie
jest z potomstwa twego”. Prawie wszystko miało być oczyszczone krwią – każde obrzezanie
doprowadza do krwawienia, jednak Abrahama
poproszono o jeszcze inną rzecz: ofiary ze zwierząt (1Moj. 15:4-18): „Wówczas doszło go słowo
Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten,
który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go
na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak
liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył
Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię
wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię
w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże,
po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł:
Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę,
i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły,
i położył jedną połać na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. (...) A gdy słońce zaszło i nastała
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ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca
pochodnia, które przesuwały się między owymi
połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze
z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję
tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki
Eufrat”. To Przymierze zawarte między Bogiem
i Abrahamem jest przymierzem wiecznym, bezwarunkowym, ponieważ Bóg przysiągł przez
samego siebie i to Przymierze jest ważne (obowiązujące) dla wszystkich potomków Abrahama oraz dla wszystkich tych, którzy przez wiarę
w Chrystusa stają się potomstwem Abrahama,
tak jak czytamy w Gal. 3:26-29: „Albowiem
wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę
w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się
w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz
niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny
ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście
w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy”. Tak jak mówi apostoł,
nawet poganie, którzy przyjmują Chrystusa, stają się potomstwem Abrahama, gdyż Bóg nie jest
tylko Bogiem Żydów, ale także Bogiem pogan,
tak jak czytamy w Rzym. 3:28-30: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez
wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg
jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także?
Tak jest, i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który
usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary,
a nieobrzezanych przez wiarę”. Zatem poganie
stają się także, przez wiarę w Jezusa Chrystusa
i przez ofiarę swego życia, potomstwem Abrahama; inni Żydzi staną się nimi podczas tysiącletniego panowania Chrystusa, tak jak reszta
świata.
Przymierze Zakonu
Przymierze Zakonu – z kim zostało ono zawarte i dlaczego? Możemy odpowiedzieć, że Przymierze Zakonu zostało zawarte z narodem izraelskim z powodu ich przestępstw. Ich grzechy
były tak liczne, ich tendencja do bałwochwalstwa i obcych bogów sprawiły, że stało się to konieczne, aby poznali, co jest dobre i złe przed
Bogiem (WT 4352-1909).
Przymierze Zakonu zostało dodane do Przymierza Abrahamowego (było to pokazane w napierśniku umieszczonym na efodzie noszonym
przez najwyższego kapłana) i było zawarte z na-
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rodem izraelskim przy górze Horeb. Bóg przyjął
zaangażowanie narodu izraelskiego, aby okazać jego niezdolność do wprowadzenia w życie
wszystkich reguł i wskazówek Zakonu i otrzymania życia wiecznego. Po otrzymaniu dziesięciu przykazań naród powiedział Mojżeszowi następujące słowa: „(...) Uczynimy wszystko, co Pan
rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu”
(2Moj. 19:7-8). „Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał” – wypowiadając te słowa, naród izraelski
nie zdawał sobie sprawy, że człowiek niedoskonały nie był w stanie doskonale wypełnić słów
Zakonu, a zatem nie mógł żyć w sposób określony przez Boga w 3Moj. 18:5: „Przepisów moich
i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je
wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!”.
Jedyny człowiek, który wprowadził w życie rozporządzenia Pana i otrzymał przez nie życie, to
nasz Pan, który mógłby żyć wiecznie na ziemi.
Jednak nie taki był cel Jego przyjścia. Celem
Jego przyjścia było złożyć swe życie na okup za
Adama, aby cała ludzkość mogła z niego korzystać. Chrystus będzie zatem pośrednikiem dla
ludzkości, jak można przeczytać w 1Tym. 2:5‑6:
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik
między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus
Jezus, który siebie samego złożył jako okup za
wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym
czasie”. Hebr. 9:15 potwierdza: „I dlatego jest
On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy
poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza,
ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne”. „Pośrednikiem nowego przymierza” oznacza, że w czasie nowego przymierza lud na ziemi nie będzie miał bezpośredniego
kontaktu z Bogiem, lecz będzie korzystał z pośrednictwa Chrystusa – Głowy i Ciała, podczas
całego Jego tysiącletniego panowania, aż dojdą
do doskonałości. Podczas Wieku Ewangelii została dana możliwość korzystania z krwi przelanej przez Chrystusa szczególnej klasie, umożliwiając jej stanie się Jego Ciałem, Kościołem:
„Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez
Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą
nas obdarzył w Umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,
według bogactwa łaski jego (…)” (Efez. 1:5-8).
Bóg zaaprobował odpowiedź narodu izraelskiego, że będzie on posłuszny Boskim prawom, aby

otrzymać życie. Czytamy o tym w 5Moj. 5:27‑29:
„Raczej ty się zbliż i wysłuchaj wszystkiego, co
powie Pan, nasz Bóg, i ty powiesz nam wszystko,
co Pan, nasz Bóg, powie do ciebie, a posłuchamy
i wykonamy to, i wysłuchał Pan głosu waszych
słów do mnie, i rzekł Pan do mnie: Słyszałem
głos słów tego ludu, które mówili do ciebie, i dobre było to, co mówili. Oby ich serce było takie,
aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich
przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom
dobrze się powodziło na wieki”. Widzimy tu, że
Mojżesz był pośrednikiem tego przymierza; naród izraelski nie zwracał się bezpośrednio do
Boga, ale za pośrednictwem Mojżesza. Mojżesz
przekazywał słowa ludu Bogu, a słowa Boga
ludowi: „A gdy wszystek lud zauważył grzmoty
i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się
lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech
nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli”
(2Moj. 20:18-19). W tym momencie Bóg zawarł
przymierze z narodem i zapieczętował je krwią:
„Polecił też (Mojżesz) młodzieńcom z synów
izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli
cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy,
a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie
wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan,
uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie
wszystkich tych słów” (2Moj. 24:5-8).
Przy tej okazji Mojżesz zapowiedział Izraelitom
przyjście innego pośrednika, lepszego od niego
samego, który ich poprowadzi w posłuszeństwie
swego prawa, pod Nowym Przymierzem: „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg
twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego
słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana,
Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia,
mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana,
Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień,
abym nie zginął, Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci,
takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli
więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić
będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził
na nim” (5Moj. 18:15-19). Prorokiem i Mesjaszem wzbudzonym z pośrodku swych braci i tak
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bardzo oczekiwanym był nasz Pan, Jezus Chrystus (którego nie poznali i ukrzyżowali). Czytamy również w Dz. Ap. 3:22: „Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych
wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie
we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie.
I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie”. Opisany
w tym miejscu pozaobrazowy Mojżesz bez żadnej wątpliwości wyobraża Chrystusa w chwale,
Głowę i Ciało, gdy będzie nauczał świat podczas
tysiąclecia.
Nowe Przymierze
Kogo dotyczy Nowe Przymierze? Zanim skomentujemy to pytanie, zobaczmy, co odpowiada brat Russell w „Pytaniach i odpowiedziach”
(str. 515): „To stare przymierze mówi tylko, że
przyjdzie błogosławieństwo i to było dostatecznym zapewnieniem dla naszej wiary, że to będzie błogosławieństwo nie nominalne tylko, ale
rzeczywiste. Następnie dodatkowo wchodzi nowe
przymierze i wyjaśnia w jaki sposób błogosławieństwo przymierza Abrahamowego dosięgnie
całą ludzkość; mianowicie dosięgnie wszystkich
przez odpuszczenie im ich grzechów, przez Chrystusa jako wielkiego Proroka, Kapłana i Króla,
który ustanowi Swoje Królestwo, spowoduje, że
znajomością Pańską napełniona zostanie cała
ziemia, a każdy dostąpi przebaczenia i pomocy do podniesienia się z degradacji. Tak więc
dwa te przymierza nie są wcale sprzeczne jedno
drugiemu”. Czytamy w proroctwie Jeremiasza
(Jer. 31:31-33): „Oto idą dni – mówi Pan – że
zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim
nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za
rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które
to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich
Panem - mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę
z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan:
Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na
ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim
ludem” (w Wieku Tysiąclecia).
Przymierze zakonu
Jakie przymierze jest zawarte po wyjściu z Egiptu? Przymierze Zakonu, które Izraelici obiecali
Bogu przestrzegać, wiążąc się przysięgą. Ową
przysięgę podeptali z powodu swych niedoskonałości i cielesnych tendencji, by się zwrócić
w stronę bałwanów i obcych bogów. To przy tej
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okazji Bóg dał im Prawo, 10 przykazań. Ale nie
byli zdolni zachować to Przymierze, które zawarli z Bogiem, mówiąc: „Uczynimy wszystko, co
Pan rozkazał” i w ten sposób stracili możliwość
stania się wybranym ludem Bożym, którym byliby, gdyby pozostali Mu wierni. Jednakże podeptali ową przysięgę zawartą na górze Synaj. Boża
obietnica stania się królestwem kapłańskim i narodem świętym zanotowana jest w 2Moj. 19:5-6:
„A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie
szczególną moją własnością pośród wszystkich
ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie
mi królestwem kapłańskim i narodem świętym”.
W II tomie zanotowana jest myśl, że królestwem
kapłańskim i narodem świętym jest Kościół, Ciało Chrystusowe, które rozwija się podczas wieku Ewangelii; jednak apostoł w 1Piotra 2:9‑10
mówi, zwracając się do świętych z Kościoła:
„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was
powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz
jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było
zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście”.
Naród izraelski odrzucił Bożą propozycję stania
się tym narodem królów i kapłanów, Bóg więc
rozszerzył tę ofertę na pogan. W Rzym. 11:23
czytamy o tym, że naród izraelski został odrzucony i o tym, że Bóg jest w stanie ponownie ich wszczepić, jednak zatracił on możliwość
osiągnięcia królewskiego kapłaństwa i stania się
narodem wybranym. „Ale i oni, jeżeli nie będą
trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż
Bóg ma moc wszczepić ich ponownie”.
Dla reszty narodu izraelskiego to przymierze
stało się stare i zostanie zastąpione przez Nowe
Przymierze, jak czytamy w Hebr. 8:8-13: „Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan,
a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ
oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja
nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś
jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje
włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je,
i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt
nie będzie uczył swego ziomka ani też swego bra-
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ta, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać
będą od najmniejszego aż do największego z nich.
Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe,
to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się
przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku”. Jezus,
doskonale wypełniając Prawo, którego Izraelici
nie mogli zachować, otrzymał wszystkie błogosławieństwa związane z tym Przymierzem. To
Przymierze Zakonu zostało przybite do krzyża:
„Wymazał obciążający nas list dłużny, który się
zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami,
i usunął go, przybiwszy go do krzyża” (Kol. 2:14).
W przedmowie do VI tomu czytamy następujące objaśnienie na temat przymierzy: „Nazwa:
Nowe Przymierze, ktόrym określone jest Boskie
postępowanie ze światem w Tysiącleciu, zostało
niebacznie zastosowane do Przymierza, ktόre
ma swoje działanie obecnie i było w użyciu w całym wieku ewangelicznym, z kościołem. Nasze
Przymierze jest naturalnie nowym przymierzem
w tym znaczeniu, że rόżni się od żydowskiego zawartego przy gόrze Synaj; ale nie jest Onym obiecanym Nowym Przymierzem. Przymierze kościoła nazwane jest w Biblii „przymierzem przy
ofierze”. Zachowanie w pamięci tych faktów będzie korzystne dla czytelników niniejszego tomu.
Wszystkie te przymierza mają pewną łączność
między sobą. Wszystkie one były obrazowo przedstawione w Abrahamie i w przymierzu, które Bóg
zawarł w nim. Kościół nazywany jest duchowym
nasieniem Abrahamowym i przyrównany jest do
gwiazd na niebie. Ludy tego świata, w miarę jak
będą dochodzić do społeczności z Bogiem, stawać

się będą ziemskim nasieniem Abrahamowym –
jako piasek na brzegu morskim. Nasienie duchowe będzie przewodem błogosławieństwa dla cielesnego”.
Podsumowując, całość tematu staje się jasna,
gdy widzimy, że Przymierze (które nie potrzebowało pośrednika) oparte na bezwarunkowej
obietnicy Bożej potwierdzonej przysięgą, jest
szerokim i kompletnym wyrażeniem planu Bożego. Przymierze Zakonu było dodane, by móc
okazać niezdolność grzeszników do wyjścia
z sytuacji o własnych siłach, oraz by okazać Jezusa Chrystusa jako potomstwo obietnicy. Tak
samo Nowe Przymierze zostanie również dodane do Przymierza Abrahamowego, nie po to, aby
zapobiec błogosławieństwu wszelkich stworzeń,
ale przeciwnie, by sprawić, by to błogosławieństwo było jeszcze bardziej skuteczne przez znajomość i możliwości oferowane przez Tysiącletnie Królestwo. Te możliwości sięgają aż do życia
wiecznego na ziemi dla wszystkich tych, którzy
są zaaprobowani i korzystają z tego przymierza.
„Nie przestaję dziękować za was i wspominać
was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha
mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest
nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy
Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego” (Efez. 1:16-19). „Łaska
Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem
waszym” (Filip. 4:23). Amen.
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środa, 8 sierpnia 20:00

Vittorio BRUNO, Włochy

Wiara i brak wiary

P

okój Wam, Bracia i Siostry. Braterstwo
z Włoch pozdrawiają Was z wielką miłością i sympatią. Nie mogli przyjechać na
to wspaniałe międzynarodowe spotkanie, ale
prosili mnie, abym przekazał, że ich duch i serce
są tutaj, wśród Was.
Chciałbym omówić temat wiary i jej braku.
W tym celu rozważymy, jak dwie postacie
z Ewangelii w dwóch różnych sytuacjach okazały jedna wiarę, a druga – brak wiary. Były one
różnej narodowości i religii. Mam na myśli apostoła Piotra i Kananejkę.
Historia Piotra
Zacznijmy od pierwszej historii, której głównym bohaterem był apostoł Piotr. W historii
tej zajmiemy się jedynie typem (rzeczywistością), a nie pozafigurą (tym, co ona przedstawia). Znajdujemy się w okolicach Jeziora Galilejskiego, zaraz po tym, jak Jezus dokonał cudu
z chlebem i rybami. Jezus chciał pozostać sam,
by się modlić, więc kazał uczniom wsiąść do
łodzi i udać się na drugi brzeg, zanim On tam
przybędzie. Apostołowie posłuchali, wsiedli do
łodzi i skierowali się na przeciwny brzeg. W tym
czasie wody były spokojne. Uczniowie również;
prawdopodobnie komentowali cud dokonany nieco wcześniej przez Mistrza. Nikt się nie
spodziewał, że sytuacja wkrótce całkowicie się
zmieni.
Zobaczmy, co się stało. Czytamy o tym
w Ew. Mat. 14:24-31: „Tymczasem łódź miotana
przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej
straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu.
Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział:
Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się! A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie. A On rzekł: Przyjdź.
I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i, gdy
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zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie.
A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł
mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?”.
Przeanalizujmy tę historię. Od momentu, kiedy
uczniowie weszli do łodzi, sytuacja uległa zmianie, już nie była taka sama. Morze nie było już
spokojne, było wzburzone, tak jak i uczniowie.
Nagle zobaczyli postać człowieka chodzącego po wodzie. Omyłkowo wzięli go za ducha,
zdenerwowali się i krzyczeli ze strachu: „To jest
zjawa!”. Postać Jezusa na wodzie powinna uspokoić wszystkie ich obawy, lecz zamiast tego myśleli, że to zjawa w burzy i odebrali to jako zapowiedź wielkiego nieszczęścia. To, co powinno
wywołać u nich radość, napełniło ich strachem.
Przy tej okazji nawet wiara Piotra zniknęła jak
zjawa. Uczniowie zostali jednak podniesieni na
duchu przez Jezusa, który odpowiedział na jedno z ich pytań, mówiąc: „To Ja, nie martwcie się”.
Widzieli Go chodzącego po wodzie; niemniej
jednak strach przed burzą był silniejszy od ich
wiary. Jakże wielkie rozczarowanie spotkało
uczniów, a przede wszystkim Piotra, gdy Jezus
nazwał ich „małowiernymi”! Piotr nigdy by się
nie spodziewał, że otrzyma tak srogą naganę
od swojego najdroższego Mistrza. W tamtym
momencie sądził, że ma niezachwianą wiarę,
zwłaszcza, że wcześniej był świadkiem wielkiego
cudu Mistrza, który nakarmił pięć tysięcy ludzi
zaledwie pięcioma chlebami i dwiema rybami.
Piotr widział ten wspaniały cud, ale w okolicznościach, nad którymi się zastanawiamy, jego
wiara zawiodła.
Piotr miał jednak znakomite cechy charakteru.
Był prawdziwym uczniem, co udowodnił przy
kilku okazjach. Na przykład wtedy, gdy wraz
z innymi znaleźli się z Jezusem blisko Cezarei
Filipowej, a Pan zapytał uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli:
Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest
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Chrystus, Syn Boga żywego” (Ew. Mat. 16:13-16).
Jezus odpowiedział mu, mówiąc: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało
i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie” (Ew. Mat. 16:17). Jezus miał wobec
Piotra wielkie poważanie. W sytuacji na łodzi
Piotr nie miał jednak poważania dla Jezusa.

my, że jesteśmy bogaci w wierze, a w godzinie
trudności odkrywamy, że jesteśmy nadzy i ubodzy – ubodzy w wierze. Ci, którzy uważają, że
mają mocną wiarę, mogą znaleźć się w okolicznościach, w których ta wiara będzie potrząśnięta jak liść na wietrze. Piotr powiedział: „Panie,
ratuj mnie!”. Mówiąc to zdanie, pokazał swoją
Kolejna cecha Piotra to umiejętność modle- niewiarę i ta niewiara splamiła całą jego wiarę!
nia się. Choć Piotr nie wiedział, jak dotrzeć do Braterstwo, w charakterze Piotra znajdujemy
Chrystusa na wodzie, to wiedział, jak dotrzeć do szczególną mieszaninę siły i słabości: był w kulNiego przez modlitwę. Nie zwrócił się do swoich minacyjnym punkcie wiary, ale popadł w pustbraci w łodzi, nie krzyczał: „Janie, ratuj mnie!” kę niewiary. Dlaczego mówię, że ta mieszanina
czy też „Jakubie, ratuj mnie”, lecz „Panie, ratuj była szczególna? Ponieważ wszyscy jesteśmy
mnie!”. Jego modlitwa była krótka, ale wyczer- stworzeni z tej samej materii; również w nas
pująca. Wołanie Piotra było krótkie, lecz celne. czasami jest mieszanina żelaza i gliny, wiary
Piotr był także posłuszny. Nie pragnął iść po i kruchości. I właśnie w tych ostatnich mieszczą
morzu, jeśli Jezus by mu tego nie nakazał. Jezus się najbardziej niebezpieczne dla nas momenty,
mu powiedział: To Ja, nie obawiaj się, chodź. ponieważ mogą one sprawić, że potkniemy się
Jego zapewnienie nie było jednak wystarczające. w naszej wierze. Nawet najlepsi ludzie są zawsze
Piotr był zdjęty strachem i przerażeniem, powo- tylko niedoskonałymi istotami. Chociaż istnieli zaczął tonąć i wołał do Jezusa: „Panie, ratuj je już nowa natura w stanie embrionalnym, to
mnie!”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwy- stara jest nadal obecna i zawsze istnieje koncił go i powiedział: „O małowierny, czemu zwąt- flikt pomiędzy świętością a grzechem, pomiępiłeś?”. W tych słowach Jezus chciał powiedzieć: dzy wiarą a niewiarą, pomiędzy siłą a słabością.
„Piotrze, dlaczego zwątpiłeś? Czyż nie dałem ci Czasami chodzimy po wodzie jak nasz Pan, ale,
wystarczających dowodów, że jestem Synem Bo- napotkawszy najmniejszy problem, toniemy, tak
żym? Czy nie opierałeś się na mnie jako na swo- jak tonął Piotr. Wtedy, jeśli nasza wiara miałaby
jej jedynej desce ratunku? Czy kiedykolwiek cię kiedykolwiek załamać się i osłabnąć, módlmy
rozczarowałem? Czy kiedykolwiek cię zostawiłem się do Pana, który jest dla nas kotwicą, tak jak
był nią dla Piotra. Pan z pewnością przyjdzie
lub porzuciłem? Dlaczego więc wątpisz?”.
i uratuje nas. Jesteśmy pewni, że w najbardziej
Zastanówmy się: Co byśmy odpowiedzieli Panu, ekstremalnych sytuacjach Bóg wkroczy, by nam
gdyby słowa wypowiedziane do Piotra zostały pomóc. Sprawił, że zapisano to w Liście do Heskierowane do każdego z nas, być może w chwi- brajczyków: „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”
li naszej duchowej słabości, kiedy nasza wiara (Hebr. 13:5). Musimy prosić Pana w modlitwie,
byłaby mniej silna? Co odpowiedzielibyśmy aby dał nam taką samą wiarę, jaką miała kobienaszemu najdroższemu Mistrzowi? Jaką wy- ta z Syrofenicji, kiedy zwróciła się ze szczególną
mówkę znaleźlibyśmy, aby usprawiedliwić nasz prośbą do Jezusa.
brak wiary? Wierzący, który ma wątpliwości co
Niewiasta kananejska
do swojego Boga, lub który Mu nie ufa, jest niestałym wierzącym. Jeżeli wierzysz, to dlaczego Drugą część mojego wykładu poświęcimy kanawątpisz? Jeśli masz wiarę, dlaczego masz słabą nejskiej kobiecie. Opowiemy jej historię. To druwiarę? Jeśli wątpisz, dlaczego wierzysz?
ga postać, oprócz Piotra, którą postanowiliśmy
Drodzy Braterstwo, pewne rzeczy nie idą z sobą rozważyć. Ta kobieta nie była Żydówką, nie była
w parze. apostoł Jakub powiada: „Czyż z tej córką Dawida; była zaledwie biedną Kananejką,
samej szczeliny źródła wytryska woda słodka poganką. W przeciwieństwie do Piotra, który
i gorzka?”. Zatem – jak wiara i powątpiewanie stanie się opoką Kościoła i który miał w opisamogą być razem? Największym grzechem py- nym powyżej wydarzeniu słabą wiarę, która zochy są właśnie wątpliwości wobec Boga! I od- stała skrytykowana przez Jezusa, ta kobieta, ta
wrotnie – ufanie Mu, tak jak syn ufa ojcu, jest Kananejka, której imienia nie znamy, pokazała
największym znakiem pokory. Czasami myśli- ogromną wiarę w momencie spotkania z Jezu-
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sem, który wystawił ją na wielką próbę. Jezus na
koniec ją wywyższył, dając jej to, czego chciała.
Kiedy to wydarzenie ma miejsce? Dzieje się
to po jednym z niezliczonych starć z uczonymi i faryzeuszami Jeruzalemu, którzy skorzystali z okazji, aby Go oskarżyć, ponieważ Jego
uczniowie naruszali Zakon przez niemycie rąk
przed jedzeniem. W Ewangelii Mateusza czytamy, co działo się później. To, co będziemy rozważać, uważamy za jeden z najpiękniejszych
i najbardziej budujących zapisów całego Nowego Testamentu. Po uciszeniu i zganieniu religijnych przywódców Jerozolimy Jezus wycofał się
w okolice Tyru i Sydonu. „I wyszedłszy stamtąd,
udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron,
wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie,
Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej
ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.
A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko
do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona
przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi! A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze
jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona
zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą
okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto,
wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak
chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny” (Ew. Mat. 15:21-28). Jakże wielką różnicę
widzimy pomiędzy słowami Jezusa wypowiedzianymi do Piotra i do Kananejki.
Skomentujmy tę historię. Jezus był w pobliżu
Tyru i Sydonu. W pobliżu, ale nie w samych
miastach, ponieważ nie mógł nauczać poza
granicami Izraela. Spotkał kobietę, Kananejkę,
wykluczoną spośród obywateli Izraela, ale potrzebującą pomocy. Na jej prośbę Jezus niczego nie udawał i nic nie odpowiedział. Bardzo
dobrze wiemy o miłości naszego Pana Jezusa
wobec chorych i potrzebujących, i wiemy dobrze, że nigdy nie zniechęcał tych, którzy Go
szukali. Ponadto uważamy, że jest On wielkim
przyjacielem ludzkości, który zazwyczaj przyciąga, woła, zachęca i zaprasza innych. Znamy
naszego Pana zbyt dobrze, by podejrzewać brak
miłości. Niemniej jednak w przypadku tej biednej kobiety, która poprosiła Go o pomoc, błagała o uleczenie, ponieważ jej córka była drę-
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czona przez demona, wyglądało na to, że Jezus
odrzucił jej prośbę, jak czytamy w Piśmie: „On
zaś nie odpowiedział jej ani słowa”. Dlaczego?
Dlaczego Jezus był głuchy na prośby tej biednej kobiety? Dlaczego ją zignorował, traktując
tak szorstko? Jaka mogła być tego przyczyna?
Powodem mogło być sprawdzenie jej wiary. Jezus wiedział, co było w sercu tej kobiety. Znał
siłę jej wiary i jak była w stanie przezwyciężyć
tę pierwszą odmowę. Dlatego też zniechęcił ją
poprzez zignorowanie i w ten sposób wystawił
ją na próbę. (Pomyślmy o tym: ważne jest, by
zdać sobie sprawę, że pewnych sposobów, jakich
używał Pan względem swoich dzieci, możemy
nie rozumieć; mogą wydawać się nieracjonalne
i niejasne. Na przykład: ile razy, czytając historie w Starym Testamencie, w których Bóg działał w określony sposób, skłonni byliśmy myśleć:
„Dlaczego Ojciec działał w taki sposób?”). Te niezrozumiałe i tajemnicze dla nas sposoby działania można wyjaśnić za pomocą klucza znajdującego się w tej historii, relacji miedzy Jezusem
a Kananejką. Być może właśnie dlatego zostało to zapisane w Ewangeliach: by nauczyć Jego
uczniów, że w sercu Chrystusa i Ojca może być
miłość, nawet jeśli może nam się wydawać, że są
od nas oddaleni. Czyni On tak, aby nas zachęcić
do dalszego ufania Mu, chociaż czasem wydaje
się, że jest daleko od nas.
Przyjrzyjmy się teraz zniechęceniu tej kobiety, kiedy wołała do Jezusa, a On nie odpowiedział ani słowem. Uszy Nauczyciela zawsze były
otwarte na wołanie błagających biedaków; zawsze gotowy dać odpowiedź, która by im ulżyła. Tę biedną kobietę jednak zignorował; nie
otrzymała ani jałmużny, ani odpowiedzi. Jak już
wspomnieliśmy, Jezus się nie odezwał. Wiedział
jednak, co robić. Poza wystawieniem wiary tej
kobiety na próbę, Jezus chciał, aby jeszcze mocniej przywiązała się do swojej prośby. Usłyszał
ją i był z niej zadowolony. Sprawiając, że mogło
się wydawać, iż odmawia jej upragnionej łaski,
spowodował, że stała się bardziej zdeterminowana i później otrzymała wspaniałą odpowiedź.
(Zwróćmy uwagę: czasami nie wszystkie modlitwy, które docierają do Boga, otrzymują natychmiastową odpowiedź).
Przejdźmy dalej w naszej historii. Zobaczywszy,
jak uporczywie ta kobieta błaga Pana, uczniowie
poprosili Go: „Odpraw ją, gdyż woła za nami”.
Innymi słowy: odpraw ją, zrób coś, spełnij jej
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modlitwę. Powiedzieli to jednak bardziej dla
własnego spokoju, niż ze względu na prośby tej
kobiety. Odpowiedź Jezusa do uczniów była stanowcza i krótka: „Jestem posłany tylko do owiec
zaginionych z domu Izraela”. Dlaczego Jezus odpowiedział w taki sposób uczniom, a pośrednio
również i tej kobiecie? Dlaczego Jego odpowiedź
była taka ostra i bezwzględna? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak już wcześniej powiedzieliśmy, aby w pełni sprawdzić wiarę tej kobiety. Po
drugie, z pewnością ludy otaczające Izrael były
świadome, że ten naród oczekiwał Mesjasza‑Wyzwoliciela, i z pewnością sława czyniącego
cuda Jezusa dotarła także poza granice Izraela.
Dlatego Jezus odpowiada w taki sposób swoim uczniom, tak aby i kobieta zrozumiała: „Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu
Izraela”. To wyrażenie użyte przez Mistrza jest
równoznaczne z powiedzeniem kobiecie: „Słuchaj, nie zostałem wysłany do Tyru czy Sydonu,
ale tylko do Żydów z domu Izraela”. To tak, jakby powiedział: „Nie oczekuj niczego ode mnie,
ponieważ nie jesteś Żydówką, jesteś tylko Kananejką”. Innymi słowy, Jezus chciał, aby kobieta zrozumiała, że Jego misja jako proroka była
skierowana wyłącznie do Żydów i że Jego całe
dzieło (w tym także cuda) do tego czasu było
ograniczone tylko do Żydów. (W późniejszym
czasie miał umożliwić rozszerzenie błogosławieństw także na pogan). Rzecz jasna, niewiasta nie mogła zrozumieć – a Jezus jej tego nie
powiedział – że na początku jedynie Żydzi mieli
otrzymać niebiańskie powołanie. W tym momencie, według słów Jezusa, niewiasta wiedziała, że uwaga Mistrza zwrócona tylko na Izrael
wyłączyła ją całkowicie i że nie otrzyma od Pana
żadnej pomocy. Mistrz powiedział, że został wysłany tylko do domu Izraela, a ona wiedziała, że
do niego nie należy, ponieważ była obcokrajowcem, mieszkanką Tyru lub Sydonu. Słowa Jezusa
brzmią dla kobiety jak kara śmierci. Jeśli wypowiedzieliby je Jego uczniowie, ich słowa można
by kwestionować lub w nie nie wierzyć, ale ona
usłyszała je bezpośrednio od Mistrza. Wiedziała, wierzyła, że ten mężczyzna nie był zwyczajnym człowiekiem; nazwała Go wszak Panem,
Synem Dawida. Rozpoznała, że jest Mesjaszem,
wielkim Prorokiem Izraela, i miała wiarę w Niego. Dlatego po odpowiedzi Jezusa pozostała jedynie rozpacz.

Jakie było podejście tej niewiasty? Z logicznego
punktu widzenia ta biedna Kananejka powinna
przestać wołać o pomoc. Mogła pomyśleć: „Co
jeszcze mogę uczynić? Nie mogę podważyć słów
samego Jezusa”. Zamiast tego, z wielką determinacją, ciągle nalegała. Nie próbowała kwestionować słów Chrystusa. Nie odpowiedziała:
„Panie, to nieprawda”. Nie wątpiła w Jego słowo.
Byłoby to zarozumiałością. Przyjęła słowa Jezusa bez odpowiedzi. Nie powiedziała, że to niesprawiedliwe, iż Boski Mesjasz przyszedł tylko
do domu izraelskiego. Nie powiedziała (tak jak
wielu innych), że Bóg ma traktować wszystkich
w ten sam sposób, bez faworyzowania. Nic podobnego nie zrobiła. Milczała, posłuszna słowom swojego Pana. Nawet nie próbowała się
spierać, że w tym jednym przypadku mógłby
zrobić wyjątek. Dlatego też nie wyraziła sprzeciwu. Tę ciemną dla siebie prawdę pozostawiłą
w rękach wielkiego Światła, w rękach Mistrza.
Nie poddała się jednak. Rzuciła się do stóp Jezusa i błagała: „Panie, pomóż mi!”. Tak, jakby
powiedziała: „Panie, nie rozumiem, co mówisz,
jestem zakłopotana i zaniepokojona. Mimo
wszystko pomóż mi, proszę Cię. Nie proszę, abym
mogła zrozumieć, ale proszę o pomoc, proszę, wysłuchaj moją modlitwę”.
Jej błaganie, tak naiwne, którego źródłem była
wielka wiara i wielkie serce, w końcu poruszyło
naszego wielkiego Odkupiciela i przestał milczeć. Jezus zwrócił się bezpośrednio do niej:
„Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom”. Ponownie użył słów, które na pierwszy
rzut oka wydają sie pogardliwe. Dlaczego? Ponieważ chciał potwierdzić to, co już wcześniej
powiedział i podkreślić, że „chleb” symbolizuje
łaskę Bożą, a „dzieci” przedstawiają synów Bożych. „Chleb” nie mógł być w tym momencie
dany „szczeniętom” symbolizującym pogan. To
nie oznacza, że Pan nie miłował reszty ludzkości, lecz jedynie to, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas, bo łaska Boża miała być dana poganom dopiero później. Dlaczego jest tu użyte
wyrażenie „szczenięta”? Żydzi jako potomkowie
Abrahama oraz Przymierza, które Bóg z nim zawarł, uważali się za dzieci Boże. Wobec wszystkich nie-Żydów wyrażali zniewagi i pogardliwe
słowa, a najpowszechniejszym określeniem było
„psy”. Wszyscy poganie byli psami. Na wschodzie, przed władzą Rzymian, psów nie traktowano w przyjacielski sposób; były to tylko zwierzę-
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ta, które szczekały i czasami gryzły. Za czasów
Jezusa wschodnie ludy przejęły rzymskie zwyczaje, a także nauczyły się akceptować psy nie
jako agresywne i dzikie zwierzęta, ale jako „psy
domowe”. Nasz Pan nie użył słowa „pies” w znaczeniu psa bezpańskiego lub niebezpiecznego,
ale raczej jako zdrobnienie – malutkie, domowe
pieski. Nie miał zamiaru użyć tego słowa tak, jak
czynili to Żydzi, czyli jako poniżające określenie
pogan; nie porównywał kobiety czy też jej córki
do jakiegokolwiek psa, lecz do malutkiego pieska.

wiara!”. Jezus nagrodził tę wielka wiarę, mówiąc
kobiecie: „Niechaj ci sie stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny”. Jej wiara
została nagrodzona! Teraz rozumiemy przyczyny, dla których Mistrz zachował się wobec niej
tak dziwnie. Chciał dogłębnie sprawdzić jej wiarę.

Ta kobieta poświęciła całą swoją energię na to,
aby została wysłuchana. Błagała Jezusa; chciała,
aby ją zauważył, wysłuchał jakimkolwiek sposobem, i nie zniechęciła się. Nawet kiedy Jezus porównał ją do psa, czy też raczej szczeniaka, zgodziła się, przyjęła wszystko od swojego Pana. Ta
kobieta była zadowolona nawet z okruszyn. Nie
powiedziała nic więcej, czekała jedynie na odpowiedź. Wtedy Jezus wypowiedział do niej jedno ze swoich najpiękniejszych zdań: „Niewiasto,
wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak
chcesz”. W tym momencie jej córka została uleczona. Pomyślmy o tej radości. Prawdopodobnie
oczekiwała kolejnego zarzutu od Jezusa. Możliwe, że kiedy Jezus popatrzył na nią i powiedział:
„Niewiasto, wielka...”, mogła pomyśleć: „A teraz
powie mi: Wielki jest twój grzech!” lub „Wielkie
jest utrapienie, jakie mi przynosisz!”, lub „Wielki
jest twój upór”. A jednak nie – ku jej wielkiemu
zaskoczeniu odpowiedział: „Wielka jest twoja

Wiara obydwojga została nagrodzona, nie tylko
jako wspaniały przykład wśród pogan, ale również Izraela.

Pamiętamy historię Abrahama, kiedy Bóg poprosił go o ostateczną ofiarę, aby poświęcił swojego jedynego syna. Abraham dał dowód swojej
wiary, a to bolesne doświadczenie nie zostało
oszczędzone mu w najmniejszym stopniu, aż
Jaka była odpowiedź Kananejki? „Tak, Panie, do momentu, gdy podniósł rękę i już miał zabić
ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze Izaaka. Wiara ostatecznie zatryumfowała, kiedy
stołu panów ich”. Zauważyliście moc tych słów? głos z nieba zawołał: „Nie podnoś ręki na chłopNiewiasta nie powiedziała po prostu: „Psy jedzą ca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się
okruchy, które spadają ze stołu”, ale określiła, że Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedyto są „stoły ich panów”. Zauważamy wielkość jej nego syna swego” (1Moj. 22:12).
oddania dla Jezusa. Był dla niej „panem”. Przyję- To samo przydarzyło się Kananejce. Mogło się
ła, że Jezus mógł uczynić dla niej to, co On uzna wydawać, że Jezus okazywał jej lekceważenie,
za odpowiednie. Jej słowa były równoznaczne pogardę, zniewagę. Były one jednak tyglem,
z wypowiedzią: „Panie, zdaję sobie sprawę, że w których wielki Wytapiacz oczyszczał jej wiarę.
proszę Cię o wielką łaskę, wielkie błogosławień- Ona również odniosła tryumf przez swoją wiastwo. Jednakże, jeżeli nawet nie będę mogła go rę, gdy Znawca Serc ogłosił: „Niewiasto, wielka
otrzymać, będę nadal podążać za Tobą, a Ty za- jest wiara twoja!”. Jezus użył podobnego wyrawsze będziesz moim Panem. Jak pies jest zawsze żenia jeszcze tylko jeden raz, a było to w przywierny swojemu panu, ja zawsze będę wierna To- padku rzymskiego setnika, który miał chorego
bie”. (Wierność tej kobiety i jej oddanie przypo- sługę. Jezus uzdrowił go ze względu na wielką
minają nam tę samą lojalność i ufność okazywa- wiarę setnika (Ew. Mat. 8:5-13). Zwróćmy uwaną przez Rut Moabitkę względem jej teściowej, gę, że w obu przypadkach ten przywilej uzdroNoemi).
wienia spotkał pogan (Kananejkę i setnika).
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Przeanalizujmy cnoty tej Kananejki. Były one
następujące:
• Miłość matczyna. Pragnęła znaleźć Jezusa ze
względu na swoją matczyną miłość. Kochała
córkę i pragnęła, aby demon, który ją dręczył, został na zawsze wypędzony. Ta matczyna miłość stanowiła jej motywację, która
popchnęła ją do działania oraz dała jej siłę,
aby szukać Pana.
• Jej wytrwałość. Nikt nigdy nie zwrócił się do
Jezusa z większym zapałem niż ta uboga Kananejka. Jej słowa pochodziły z wielkiej wewnętrznej siły i wielkiej wytrwałości: „Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida!”. Ani
na chwilę się nie poddała, cały czas wytrwale ufała Panu.
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•

Jej pokora. Była bardzo przydatna. Jeżeli bynie doznała zawodu wiara Kananejki. Jeżeli
łaby dumna, nie zniosłaby porównywania
wiara tej kobiety byłaby słabsza, nie potrafido psa. Jej skromność przyszła jej z pomocą,
łaby dać tak mocnego dowodu tej wiary, ani
a Pańskie niechętne słowa nie uraziły jej.
też nie otrzymałaby tego, o co prosiła.
• Jej mądrość. Ta kobieta była bardzo wraż- 2. Módlmy się także za innymi. Nigdy nie
liwa, mądra i rozsądna. Wiedziała, jak odtraćmy z oczu przykładu tej Kananejki, któpowiedzieć na ostre słowa Jezusa, aby użyć
ry ma na celu pokazanie nam obowiązku
je na swoją korzyść. Ani na chwilę się nie
ciążącego na każdym z nas, by wstawiać się
poddała. Jeżeli Jezus pozostawiłby ją bez
za innymi. Kananejka modliła się za swoją
żadnej odpowiedzi, z pewnością poszłaby za
córkę; my możemy modlić się za Kościół,
Nim dalej. Z drugiej strony, gdy Jezus rzekł
za chorych, za odrzuconych , za ubogich.
jej: „Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać
Niewiele obowiązków jest tak mocno zaleszczeniętom”, odpowiedziała, że ten „chleb
canych przez Pismo Święte jak wstawianie
z nieba” i te okruchy, które Jezus by jej dał,
się za innymi w naszych modlitwach. Biblia
wystarczą – i w ten sposób wykazała się
dostarcza nam długą listę przykładów wielwielką mądrością.
kiego dobra, jakiego możemy dokonywać
• Jej WIARA. Jednakże jej mądrość, matczyna
dla innych poprzez modlenie się za nich.
miłość, gorliwość, uniżenie i wytrwałość nie
Wśród wielu innych świadczą o tym sługa
wystarczyłyby, aby mogła otrzymać to, co
setnika i córka Jaira, jednego z przywódców
pragnęła dla swej córki – jeśli tym cechom
synagogi. Członkowie rodziny modlili się za
nie towarzyszyłaby WIARA. To właśnie ta
nich i zostali wysłuchani.
wiara została nagrodzona przez Jezusa, kiedy zwrócił sie do niej, mówiąc: „Niewiasto, 3. Wiara. Widzimy, że prawdziwą wiarę często
znajdzie się tam, gdzie najmniej się jej spowielka jest twoja wiara!”. Nie powiedział:
dziewa. Wiara nie była tylko przywilejem
„Wielka jest twoja miłość do córki!”, ani
narodu izraelskiego; była także praktyko„Wielka jest twoja gorliwość!”, ani też „Wielka
wana poza nim, tak jak w przypadku Kanajest twoja wytrwałość!”. Powiedział raczej:
nejki, która wołała do izraelskiego Mesjasza
„Wielka jest twoja wiara”. Wskazał na moc
o pomoc dla chorej córki. Tego musi się nawiary jako jedyny środek, dzięki któremu ta
uczyć lud Boży. Pan może przyjąć wiarę każniewiasta osiągnęła to, czego pragnęła. Nie
dego, jeśli jego serce będzie odpowiednio ku
jest to jedyna sytuacja, kiedy Jezus wysłaNiemu usposobione.
wia wiarę jako najważniejszą cnotę. Niemal
za każdym razem, gdy ktoś otrzymywał od 4. Dzięki wierze Jezus jest zawsze z nami,
Niego spełnienie prośby, jakiś cud, działo się
w każdym momencie, w najtrudniejszych
to dzięki wierze.
sytuacjach – gotów nam pomóc, kiedy znajdujemy się w różnego rodzaju trudnościach,
Czego możemy nauczyć się z tej historii?
kiedy przechodzimy najsroższe doświadcze1. Modlitwa. Przykład tej kobiety musi nas
nia, kiedy wydaje się, że Pan nas nie słucha.
mocno zachęcić do modlitwy z wytrwałością, bez powątpiewania. Ktoś mógłby od- Idźmy do Niego z takim samym nastawieniem
powiedzieć: „Modlę się przez długi czas, ale jak ta wspaniała Kananejka; spróbujmy naślanie otrzymuję żadnej zachęcającej odpowie- dować jej natarczywe wołanie: „Zmiłuj sie nade
dzi”. Jeśli wierzysz w Jezusa, otrzymasz od- mną, Panie!”. On zaś okaże nam litość – taką
powiedź i nie będziesz rozczarowany, tak jak samą, jaką miał dla niej. Amen.
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czwartek, 9 sierpnia 09:10

Hubert LIPKA, Niemcy

Głos Oblubieńca i Oblubienicy

U

miłowani Braterstwo w naszym Panu
Jezusie Chrystusie; wszyscy, którzy jesteśmy tutaj zebrani, przede wszystkim
pragniemy naszemu Bogu i Ojcu ofarować podziękowanie, chwałę i uwielbienie, w szczególności za to, że umożliwił nam znowu spotkanie
się razem tutaj w Szczyrku. Bądźmy Mu za to
bardzo wdzięczni, że dał nam radość i tęsknotę
w naszych sercach, by być na tej konwencji. Od
naszych pozostałych braci w Niemczech, którzy
nie mogą być tutaj, przywożę najserdeczniejsze
pozdrowienia. Umiłowani w Panu, chciałbym
dzisiaj z Wami rozmawiać o głosie Oblubieńca
i Oblubienicy.

ba, jest ponad wszystkimi”. Jak dziwne, szczere
i pokorne jest tutaj świadectwo Jana; on poznaje
głos Oblubieńca i z tego się niezmiernie cieszy,
a jednak wie, że on do Jego Oblubienicy nie należy. To również potwierdził sam Pan Jezus, gdy
przed Żydami wydał świadectwo o Janie, mówiąc: „On jest więcej niż prorok” (Ew. Mat. 11:9).
„(...) Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał
z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od
Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie
Niebios większy jest niż on” (Ew. Mat. 11:11).

lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości
doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś
stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest
ponad wszystkimi, kto z ziemi pochodzi, należy
do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; [tzn. jakoby
z ziemi, podaje przypis] kto przychodzi z nie-

W związku z tymi kosztownymi słowami Pisma
Świętego, które dotąd czytaliśmy, pojawiają się
pewne pytania, np.: Co jest tym głosem Oblubieńca i Oblubienicy? Jaki jest ten głos Oblubieńca i Oblubienicy? Jak i dlaczego Oblubienica poznaje i rozróżnia głos swego Oblubieńca
pośród tak wielu przeróżnych głosów stale ją
otaczających w tym świecie? Czy ten głos Oblubieńca jest może wyraźnie głośniejszy i zwraca

Apostołowi Janowi pokazał Jezus przez swego anioła, kto jest tą Oblubienicą Baranka.
W Obj. 21:9 czytamy: „Chodź, pokażę ci oblubieGłos Oblubieńca i Oblubienicy
nicę, małżonkę Baranka”. Tak, On pokazał JanoW sposób dosłowny nie jest w Biblii wiele na wi to nowe niebiańskie Jeruzalem, jak przyozdoten temat napisane, jeżeli czyta się ją literalnie bioną oblubienicę dla męża swego, we wszelkiej
i powierzchownie. Jeżeli jednak modląc się, chwale Bożej, we wszelkiej duchowej piękności
wgłębimy się z pomocą Ducha Świętego w całą i dokonaniu według obrazu charakteru Niebietreść Pisma Świętego, stwierdzimy, że w obec- skiego Ojca i Jezusa Chrystusa.
nym wieku dotyczy ona tylko Niebieskiego Apostoł Paweł ukazał naszym oczom najpiękOblubieńca, Jezusa Chrystusa, oraz Jego Ob- niejszą rzeczywistość, przez co poruszył barlubienicy, członków Jego Ciała, Jego wiernych dzo nasze serca, pisząc w 2Kor. 11:2: „Zabiegam
naśladowców. Pan Jezus sam oświadczył, jak bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem
przekazują nam ewangeliści w Ew. Mat. 9:15, zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić
Ew. Mar. 2:18-20 i Ew. Łuk. 5:34-35, że On jest przed Chrystusem dziewicę czystą”. Do Efetym Oblubieńcem, a Jego towarzysze, uczniowie zjan pisał również w bardzo miłych słowach
są Jego Oblubienicą. Dopóki Pan, Oblubieniec (Efez. 5:25‑27): „Mężowie, miłujcie żony swoje,
był z nimi, Jego towarzysze i naśladowcy nie jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samieli żadnego powodu, aby być smutnymi lub mego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpościć, jak to czynili faryzeusze według Zakonu. pielą wodną przez słowo, aby sam sobie przyspoOdnośnie tego Jan Chrzciciel wydał przed sobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy
Żydami cudowne świadectwo, mówiąc lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty
(Ew Jana 3:28‑31): „Ja nie jestem Chrystusem, i niepokalany”.
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na siebie szczególną uwagę? Zbadajmy to bliżej
i gruntownie i zobaczmy, co na ten temat mówi
Pismo Święte.
Jezus powiedział między innymi: „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych albo zdrowych,
lecz grzeszników i chorych”, „niewiele szlachetnych i mądrych tego świata, lecz co w oczach
tego świata wydaje się głupim”, „nie mocnych,
lecz słabych”. O czym informują nas te słowa?
„Przyszedłem wzywać”, wywoływać. Jakie jest to
wzywanie? Jak ono brzmi? Czy to jest publiczne głośne wezwanie? W Piśmie Świętym mamy
dużo przykładów i świadectw, jak Bóg w różny
sposób powoływał i wzywał swoje wierne sługi.
Np. czytamy w Starym Testamencie, że do wiernych mężów Bóg osobiście (tzn. przez posłanych aniołów) przemawiał w snach, w wizjach
duchowych i jasnowidzeniach, jak np. do Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Samuela, Daniela, Jeremiasza itd. Natomiast poprzez te wierne sługi,
proroków, został na polecenie Boże wezwany
i dotknięty poselstwem cały naród pod mianem
Jakuba i Izraela; dlatego każdy Izraelita powinien się czuć osobiście wezwanym, bo przecież
każdego obowiązywało posłuszne wypełnienie
przykazania Bożego. Odnośnie tego czytamy
np. w Izaj. 43:1: „Lecz teraz – tak mówi Pan –
który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”.
A przez usta Mojżesza mówił Bóg (5Moj. 5:1):
„Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś
ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali
ich wykonania”. I w 5Moj. 6:4-5 rzekł: „Słuchaj,
Izraelu! Pan [Jahwe] jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego,
z całego serca, i z całej duszy swojej, i z całej siły
swojej”.
Czytamy, że gdy Jezus powoływał swoich
uczniów, przemówił do Piotra i jego brata Andrzeja (Ew. Mat. 4:19): „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi”. Podobnie Jezus powołał
i innych apostołów, oprócz apostoła Pawła, któremu objawił się w chwale i gdy olśniło go jasne
światło, a on padł na ziemię. Potem przemówił
do niego po imieniu: „Saulu, Saulu, czemu mnie
prześladujesz?” (Dz. Ap. 9). Jak pięknie przedstawił Pan Jezus powołanie swoich uczniów, w podobieństwie o dobrym pasterzu i jego owcach.
On, jako dobry i prawdziwy pasterz, wchodzi do
owczarni przez drzwi, tzn. przez jedyne wejście,

co pokazuje nam Jego bezpośrednie, szczere,
jasne i miłe usposobienie, jak przez to dotyka
On serc swoich owiec. On swoje owce woła po
imieniu, a więc bezpośrednio; one poznają Jego
głos i niezwłocznie idą za Nim, ponieważ Go
znają i wiedzą, że On ich powiedzie na prawdziwą wolność oraz na prawdziwe pastwiska
Prawdy. O tym mówił już Izajasz w Izaj. 40:11:
„Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego
naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie
je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie”.
W związku z tym brat Russell komentował werset z Ew. Jana 10:4 w Mannie z 9 lipca następująco: „Głos Dobrego Pasterza jest połączeniem
różnorodnych dźwięków w sposób, jaki nie może
zostać powtórzony przez żaden inny głos. Jego
głos brzmi akordem sprawiedliwości złączonej
z dźwiękiem miłości, a całość przepojona jest
mądrością i mocą. Żadnych innych teorii, planów
i koncepcji, ludzkich czy diabelskich, nie cechuje
taka harmonia dźwięku, jak posłannictwo, jakie Wielki Pasterz zesłał nam przez swego Syna.
Poza tym, gdy prawdziwe owce słyszą głos Dobrego Pasterza, zaspokojone zostają ich pragnienia.
Nic innego nie mogłoby ich zaspokoić w takim
stopniu. Od tej chwili nie grozi im już niebezpieczeństwo pójścia za jakimkolwiek innym dźwiękiem, głosem, teorią czy koncepcją – wszystkim
odpowiedzą bowiem: »Jezus jest mym zadowoleniem, Jezus mą własnością«”. Tak, „za obcym
natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (Ew. Jana 10:5).
Tutaj nasuwa się pytanie: skąd i dlaczego poznają oni głos ich pasterza? Na to odpowiedział
nasz umiłowany Pasterz sam: „Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy [„wszyscy synowie twoi” – mówi Izaj. 54:13], będą wyuczeni
od Boga; przetoż każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie” (Ew. Jana 6:45).
Jak więc to się dzieje? Przecież wszechmocnego
Boga i Ojca nie można ani literalnie widzieć, ani
słyszeć. Na to odpowiedział już apostoł Paweł,
gdy w Rzym. 8:29 pisał: „Albowiem tych, których
[Ojciec] przedtem poznał, tych też przeznaczył
na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna”. Innymi słowy, Ojciec Niebieski, który na wskroś
zna wszystkie serca, wie też, które serce przyjmuje i szanuje Jego dar i łaskę. Wtedy takie serce
On otwiera, a budząc niepokoi je w jego starym
stanie. Wtedy, podobnie jak to było u marnotrawnego syna, budzi się tęsknota za wszyst-
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kim, co jest sprawiedliwe, co jest prawdziwe,
co jest czyste itd. Podczas wzmagania się walki
w takim sercu, udaje się ono na poszukiwanie,
Ojciec posyła już wcześniej swoich posłańców
z cudowną nowiną miłości, zbawienia i kosztownej Prawdy. On stwarza możliwości, okazje,
aby obwieścić swoją nowinę, swoje Słowo, ażeby tak przygotowane przez Ojca serce mogło je
łatwo przyjąć w prostej wierze. Pan Jezus powiedział w Ew Jana 6:37: „Wszystko, co mi daje
Ojciec, przyjdzie do mnie”, albo modlił się: „Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze
świata (...). A nie tylko za nimi proszę, ale i za
tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie”
(Ew Jana 17:6,20).
Podsumowując, możemy powiedzieć, że to
święte powołanie (wezwanie), Jego Słowo, Jego
po całym świecie obwieszczona nowina zbawienia, jest tym głosem Oblubieńca. Jego Słowo pokazuje człowiekowi rzeczywistość jego zagubionego (upadłego) stanu, zaprasza do nawrócenia
się, do naśladowania Jezusa, do poświęcenia, do
wszelkiego współuczestnictwa z Nim, do wesela Baranka. Ta nowina zbawienia, ta Ewangelia
obeszła już wielokrotnie ten świat. Ojciec Niebieski zatroszczył się o to, żeby w każdym czasie
i między wszystkimi narodami i pokoleniami
była głoszona ta nowina zbawienia w Jego Synu,
i do dziś jeszcze jest wciąż głoszona. To natomiast odbywa się poprzez bezpośrednio mówione albo pisane słowo. W tym celu „On ustanowił
jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych” (Efez. 4:11;
Rzym. 10:14-18).
Jeśli chodzi o Biblię, o to Słowo Boże, jest ona
dostępna we wszystkich językach, dialektach,
tłumaczeniach i mediach i można ją nabyć za
1,50€! Może ją więc kupić nawet biedny człowiek. Tak cudownie, tak sprawiedliwie, tak mądrze i w miłości, w swoim przedsięwzięciu nasz
Ojciec Niebieski przygotował swemu stworzeniu zbawienie i pojednanie – jednakże wszystko przez swoje Słowo. Czytamy pierwsze słowa
Pisma Świętego: „Bóg [Jahwe] rzekł i się stało”.
Oczywiście, wszystko przez rzecznika, przez Logosa, wykonawcę Jego słowa. Logos, żeby złożyć
ofiarę pojednania, z polecenia Jahwe, dyktował
prorokom przez Ducha Świętego słowo o swoim przyjściu i narodzeniu w ciele. Proroctwa
zapowiadały jednak nie tylko pierwsze przyjście
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i obecność, ale także Jego wtóre przyjście oraz
naprawienie wszystkich rzeczy, razem z członkami Jego Ciała, z Oblubienicą. Tak pisał Izajasz
(Izaj. 55:11): „Takci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich; nie wróci się do mnie próżno,
ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się
w tym, na co je poślę”. A apostoł Jan naświetlił to
następująco (1Jana 1:1‑2): „Co było od początku,
co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy,
na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały,
o Słowie żywota. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów
żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został”.
Lecz Izajasz zapytał (Izaj. 53:1): „Kto uwierzył
wieści naszej [rzeczywistej Prawdzie Bożej],
a ramię Pana [Jahwe] komu objawione jest?”.
Gdy Pan Jezus stał osobiście przed narodem
izraelskim, opowiadając nowinę o nadchodzącym Królestwie Niebios i czyniąc wielkie cuda,
ilu ludzi i kto rzeczywiście Mu wtedy uwierzył?
Kto Go rzeczywiście zrozumiał? Kto rozpoznał
Go jako Niebieskiego Oblubieńca? Moglibyśmy
tu stawiać jeszcze wiele pytań, ale na wszystkie
pytania możemy dać tylko jedną odpowiedź,
a mianowicie: tylko mała liczba, resztka Izraela,
małe stadko, jak Jezus sam ich nazwał, które poznało Go, umiłowało i naśladowało całym sercem.
Wielkie rzesze ludzi gromadziły się wokoło Jezusa, bo jeszcze nigdy takich słów i czynów nie
widzieli i nie słyszeli. Podobało im się stać się
sytymi albo przeżyć coś niezwykłego. Kiedy
jednak postawił ich przed rzeczywistością poznania Go jako prawdziwego chleba danego
od Ojca, wycofali się nawet ci, którzy mienili
się być Jego uczniami. Rzesze, wzruszone radośnymi emocjami, gdy Jezus wjeżdżał na oślęciu
do Jerozolimy, wołały entuzjastycznie: „Hosanna, (...) synowi Dawidowemu!”. Ci sami wołali
wkrótce jakoby przez wiatr poruszeni jak fala
morska: „Ukrzyżuj go”. Tak, „oni nie poznali
dnia swego nawiedzenia”. Dlatego Jezus musiał
im powiedzieć: „Wasz dom zostanie pusty i próżny”. Tu wypełniły się słowa Jeremiasza, który
prorokował o domu izraelskim: „I sprawię, że
ustanie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca
i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią” (Jer. 7:34, 16:9, 25:10).
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Tutaj musimy zapytać: Czy Bóg przewidział
danie swojemu Synowi Oblubienicy tylko z narodu izraelskiego? Można by tak wnioskować
z powyższych słów proroka Jeremiasza, ale Jahwe, ten Wiekuisty, w swej nieosiągalnej mądrości już przed założeniem świata zamierzył inaczej. Tylko dla naszego lepszego zrozumienia
Bóg przedstawił w obrazie małżeństwa stosunek
swego serca względem narodu wybranego. Tak
jak prawdziwy mąż ma w miłości staranie we
wszystkim o swoją żonę, tak Bóg Jahwe przygotował wszystko i starał się o swój wybrany
naród. W takim wiernym, wzajemnym stosunku może panować wesele i radość, o której jest
wspomniane. Izrael złamał jednak swą wierność i Bóg pozwolił mu odejść, jak opuszczonej
przez męża kobiecie i wdowie, o czym czytamy
w Izaj. 54. Ze względu na Swą wieczną wierność,
miłość i Swe wieczne imię, Bóg naprawi jednak
i przywróci tę relację, lecz nie wcześniej, niż On
(Ojciec) ze wszystkich narodów, pokoleń, powoła, przygotuje prawdziwą Oblubienicę i połączy ją z jej Oblubieńcem.

swoich wiernych (Ew. Mat. 13:11,16), a na innym miejscu, w Objawieniu, powiada: „Kto ma
uszy ku słuchaniu, niechaj słucha co Duch mówi
zborom”. Oni zrozumieli swoje powołanie, to, że
wraz ze swym umiłowanym Oblubieńcem mają
doszczętnie strawić swą ofiarę na ołtarzu, jako
przyjemną wonność Ojcu i Bogu. Swym zachowaniem potwierdzają, że dobrowolnie z Nim
chcą umrzeć i iść z Nim tą ofiarniczą drogą,
gdziekolwiek On ich poprowadzi. Choć serca
te są urodzone w Babilonie, nie mogą jednak
tam przebywać, „bo łoże jest za krótkie, aby się
wyprostować” (tzn. ludzkie wyznania wiary są
według dziecinnych wymiarów jeszcze dosyć
wielkie, jednak dorośli nie mogą się w nich wyprostować) i „przykrycie [błędna teologia, która
zawęża obietnice Boże] jest za wąskie, żeby się
nim przykryć” (Izaj. 28:20). Dokładnie usłyszeli
to wezwanie z Izaj. 52:11: „Precz, precz, wyjdźcie
stamtąd [z wielkiego miasta Babilon], nieczystego nie dotykajcie! Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia Pańskie!” i natychmiast, jak Abraham, poszli za tym głosem.
Przez usta Izajasza odnośnie Izraela Bóg powie- A dokąd poszli? Tam, gdzie jest ciało, umartwiodział (Izaj. 62:4-5): „Już nie będą mówić o tobie: ne i złamane ciało Jezusa, chleb żywota, pokarm
»opuszczona«, a o twojej ziemi nie będą mówić: na czas słuszny, właśnie tam gromadzą się orły.
»pustkowie«, lecz będą cię nazywali: »Moja Roz- Gdy o północy (pod koniec wieku religijnej
kosz«, a twoją ziemię: »Poślubiona«, gdyż Pan ciemności) powstał okrzyk: „Oto oblubieniec,
ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie wyjdźcie na spotkanie, wówczas ocknęły się
poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy”.
tak poślubi cię twój Odnowiciel, a jak oblubie- Tak, ale i w tym wielkim wydarzeniu objawia
niec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się, kto jest prawdziwą Oblubienicą Baranka.
się radował z ciebie”. Wtedy „[znowu] słyszany Ona wie, z kim była zaręczona, ona wie, że nabędzie głos wesela i głos radości, głos oblubieńca leży do Niego, a On należy do niej po wszystkie
i głos oblubienicy (...)” (Jer. 33:11).
wieki. Ona, Oblubienica, nie tylko słyszy w serCieszymy się, że Izrael powróci do takiego stanu cu ten łagodny głos swego Oblubieńca, lecz
serca i do serdecznej relacji z Bogiem, a poprzez również głośny i wyraźny głos wszystkich trąb
niego, poprzez jego radosne i dziękczynne po- Bożych we wszystkich, w każdym czasie obecśredniczenie, również wszystkie narody zechcą nych wydarzeniach, a przede wszystkim ten
przyjąć Bożą łaskę w Chrystusie. Zanim jednak wyraźny głos siódmej trąby. Podczas jej brzmieprzyjdzie ten błogosławiony czas dla Izraela nia zostanie też dokonana tajemnica Boża, któoraz innych narodów, musi być i będzie doko- rą jest Oblubienica Baranka Bożego, a Prawda
nane najważniejsze dzieło obecnego wieku. Ono Boża będzie świeciła coraz jaśniej. Dlatego więc
jest również tą tajemnicą Bożą, która zakryta postrzegamy coraz wyraźniej obecność naszejest przed oczami Izraela oraz całego świata, go umiłowanego Oblubieńca i Jego działanie
a objawiona tylko świętym, powołanym, wybra- pośród swoich nieprzyjaciół według Ps. 110:2.
nym i wiernym. Oni spostrzegli delikatne puka- Dla innych ten głos siódmej trąby jest tylko szunie Oblubieńca do swych serc i badając, rozpo- mem, bo przecież mówi się: „to wszystko działo
znali i natychmiast Mu otworzyli, żeby u nich się już zawsze”.
mógł zamieszkać. „Błogosławione oczy wasze, że Prawdziwa Oblubienica widzi swego obecnego
widzą, i uszy wasze, że słyszą” – pocieszał Pan Oblubieńca jako wielkiego bohatera, który po
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książętach depcze jak po glinie, obnaża ich, niweczy ich decyzje i czyni ich bezradnymi. Ona
jest zajęta niczym innym, jak tylko dokonaniem, czynieniem swego powołania i wybrania
mocnym. Ona mądrze odkupuje czas. Czuwa
nad tym, aby żarliwie pozostać w swej pierwszej
miłości, pragnie swojemu Umiłowanemu we
wszystkim się podobać, być Mu poddaną i czcić
Go ponad wszystko.

Tak grzeszny, że na pewno wszyscy są lepsi,
tak sprawiedliwy jak Ty, Ojca dziecko.
Robakiem – pochylony aż do prochu,
który wstępuje na Ojca tron.
Zatroskany, zmącony, blady i chory,
a jednak chwalącym śpiewem napełniony.
Tak słaby, że własna moc jest niczym.
Prześladowany, opuszczony i przeklęty,
a jednak przez Pana wyszukany.
Kochani Braterstwo, my, którzy żyjemy w tym Głupiec, przed całym mądrym światem,
błogosławionym czasie obecności naszego Nie- a u którego mądrości zapas jest.
bieskiego Oblubieńca, zważajmy z czułością na Uciśniony, wygnany, zwyciężony i wymieciony,
Jego głos. Wspomnijmy jeszcze raz słowa Jezusa a jednak jak bohater, który nosi koronę.
i odnieśmy je do naszego czasu: „Czy mogą się Kim jestem, jeżeli chodzi o mnie?
smucić towarzysze Oblubieńca, gdy Oblubieniec Przepaść, pełna trującego grzechu.
jest obecny między nimi?”. Trwajmy w tej rado- Kim jestem, Baranku, w Twoim stroju?
Człowiekiem, przed którym anioły ustępują.
ści. Amen.
Tak białym, tak czystym, tak wybranym,
tak że słów mi brak.
„Chodź pokażę ci oblubienicę, małżonkę
O, wino grzechu, jak ty naginasz mnie,
Baranka” (Obj. 21:9-27)
o, wiaro, jak podnosisz mnie.
Kto równy jest Oblubienicy Baranka?
Kto pojmie delikatnie tę tajemnicę?
Kto jest tak biedny, a jednak tak bogaty?
Tylko ten, kto ducha wiary ma,
Kto jest tak brzydki i tak piękny?
ten opisze przez Baranka krew,
Komu tak dobrze idzie i tak źle?
co odłączone tylko w niebios świecie.
Baranku Boży, to Twoje małe grono,
To jest cudownym dziełem Boga
cudowny jesteś ludziom i aniołom.
i miłości Jego jest uwagą.
Z łaski wiem o tym i ja,
Mistrzowskie Jego dzieło – z niczego stworzyć to!
bo jestem cząstką Jego Nagrody.
Tak dalece sprawiła krew Chrystusa!
Tak nędzny, że nie można patrzeć,
O tym badajcie i uwielbiajcie, wy Serafiny
tak chwalebny, że strach ma wróg.
Podziwiajcie, chwalcie i dziękujcie Mu!

28

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

czwartek, 9 sierpnia 10:45

Ric CUNNINGHAM, USA

Lekcje z porównania Tyru z Babilonem

P

rzywozimy Wam serdeczne pozdrowienia
i uczucia bratniej miłości od braterstwa ze
zboru w hrabstwie Oakland w USA, gdzie
się spotykamy, jak również od braterstwa, z którymi współpracujemy w dziele żniwa, wliczając
w to braci z Indii, Sri Lanki, Birmy, Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga, Kenii, Rwandy,
Nigerii, Tanzanii, Australii, Niemiec, Kanady
i USA.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Biblia naucza,
iż literalny Babilon jest obrazem papiestwa,
a niekiedy również wszystkich nominalnych
systemów chrześcijańskich, włączając w to protestanckie córki-wszetecznice (patrz: Obj. 17:5).
Chciałbym jednak przytoczyć pewne biblijne
zapisy, które mogłyby wskazywać, że inne miasto – Tyr – również może obrazować papiestwo
oraz, w niektórych przypadkach, wszystkie nominalne systemy chrześcijańskie.
W Księdze Ezechiela czytamy (Ezech. 28:1-2):
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów
zamieszkuję pośród mórz – a wszak jesteś tylko
człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże
uważałeś swoje zamysły”. Porównajmy ten tekst
z zapisem 2Tes. 2:3-4: „Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on
dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby
objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko,
co się zowie Bogiem, albo co ma Boską cześć, tak
iż on w kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga”.
Wiemy z naszych poprzednich badań, że zwrot
„człowiek grzechu” przedstawia linię papieży uważających się za boski autorytet na ziemi. W podobny sposób linię papieży obrazuje
„książę Tyru”. W Księdze Ezechiela czytamy
(Ezech. 28:1-2): „Synu człowieczy! podnieś lament nad królem Tyrskim, a mów do niego: Tak
mówi panujący Pan: Ty, co pieczętujesz sumy,

pełen mądrości i doskonałej piękności”. „Królem
Tyrskim” jest Szatan – ojciec, założyciel systemu
papieskiego, z którego wywodzi się linia papieży
pokazana w „księciu Tyru”.
Przejdźmy teraz do rozważań o ukrytym proroctwie czasowym dotyczącym Tyru, które się
wypełnia w obecnym czasie. Czytamy o nim
w Izaj. 23:15-17. Werset 15: „I stanie się w owym
dniu, że Tyr będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat – odpowiednio do wieku jednego króla – po upływie siedemdziesięciu lat powiedzie
się Tyrowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy”.
„W owym dniu” oznacza tysiącletni dzień obecności Chrystusa, rozpoczynający się wraz z Jego
powrotem w 1874 roku. „Tyr” reprezentuje papiestwo. „Będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat” oznacza, że papiestwo nie odgrywało
znaczącej roli w sprawach świata i nie miało jej
odgrywać przez okres 70 lat, mających miejsce
po 1874 roku. „Odpowiednio do wieku jednego
króla” może mieć dwa wytłumaczenia: Pierwsze z nich mówi, że okres 70 lat rozpoczyna się
w roku 1914 wraz z końcem Czasów Pogan, kiedy jedynie Pan Jezus został uznany przez Boga
za króla; kończy się w roku 1984, kiedy Stany
Zjednoczone nawiązały stosunki dyplomatyczne z Watykanem poprzez otwarcie tam swojej
ambasady. Zostało to dokonane przez prezydenta Ronalda Regana i papieża Jana Pawła II.
Celem ich nowego układu była współpraca nad
obaleniem komunizmu (patrz strona 35). (Magazyn Time z 24-go lutego 1992 r.: „Reportaż
śledczy: Święte Przymierze – jak Reagan i papież
spiskowali, by wspomóc ruch Solidarności w Polsce i przyspieszyć upadek komunizmu” [„Holy
Alliance – How Reagan and the Pope conspired to
assist Poland’s Solidarity movement and hasten
the demise of Communism, an investigative report”]). Prezydent Ronald Regan działał w tym
czasie w zmowie z papieżem – obaj współpracowali z CIA, a także z propapieską inteligencją w Polsce. Ich celem było wspieranie ruchu
Solidarności, polskiego związku zawodowego,
który ostatecznie doprowadził do upadku ko-
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munizmu w Polsce. Gdy papież po raz pierwszy
przyleciał z wizytą do Polski, komuniści musieli
się wycofać. Nie mogli się o nim wypowiedzieć
krytycznie, nie mogli też wtrącić go do więzienia, ponieważ ludzie go kochali i tłumnie wychodzili na ulice. Był to punkt zwrotny w procesie upadku komunizmu.

mi przywódcami, nie tylko europejskimi, jak
było kiedyś. Powinniśmy czerpać wielką zachętę
z uzmysłowienia sobie, że brat Russell nie skomentował tego proroctwa mówiącego o czasie.
Było ono zakryte, by w odpowiednim czasie
zostało zrozumiane. Bóg trzymał je tak długo
w ukryciu, by zachęcić nas, którzy żyjemy teraz,
do utwierdzenia wiary, choć żyjemy tak długo
po 1914 roku. Istotne jest także zrozumienie, że
omawiane interpretacje są w harmonii z tym,
czego brat Russell spodziewał się na podstawie
Pisma Świętego.

Drugie wyjaśnienie proroctwa o 70 latach zakłada, że okres ten zaczął się w 1918 roku, a skończył w 1989 wraz z upadkiem muru berlińskiego
i owym „jednym królem” był komunizm. W tym
wypadku papiestwo za czasów Jana Pawła II, jak
również prezydent Reagan, odegrali podobnie Przypatrzmy się następnie Tyrowi w Księdze
znaczącą rolę.
Ezechiela w rodziałach 26 i 27. Ezech. 26:2-4:
Wersety 16 i 17 mówią: „Weźmij lutnię, obchodź „Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówi o Jerumiasto, o nierządnico w zapomnienie podana! zalemie: Cha! Cha! złamana jest brama ludów!
Graj dobrze, długo śpiewaj, abyś na pamięć przy- Otwarła się przede mną. Ja się wzbogacę przez
szła. I stanie się po wyjściu siedmdziesięciu lat, jego spustoszenie, dlatego tak mówi Wszechmocże Tyr Pan nawiedzi; ale się on [w j. angielskim ny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze!
i hebrajskim Tyr jest rodzaju żeńskiego – przyp. Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak motłum.] zaś wróci do nierządniczego zysku swego, rze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru,
i będzie nierząd płodził ze wszystkiemi króle- i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz
stwami ziemi, na obliczu ziemi”. Nierządnica to i uczynię z niego nagą skałę”. Ezech. 26:14: „Obpapiestwo. Długi śpiew oraz dobre granie wska- rócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem, gdzie
zują na to, że papiestwo od czasów Jana Pawła II rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz
stało się znacznie bardziej atrakcyjne dla świa- odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem –
towych polityków i przywódców. Po części dzie- mówi Wszechmocny Pan”. Literalny Tyr naśmieje się tak dlatego, że papieże zwą się sumieniem wał się z Jerozolimy, kiedy ta była niszczona
tego świata, ujmując się za biednymi i uciśnio- przez Nebukadnesara w latach 607-606 p.n.e.
nymi. „Wróci do nierządniczego zysku swego” Z tego powodu Pan zapowiedział, że zniszczy
oznacza, że papiestwo znów zabiega o stosunki Tyr. Zniszczenie to nastąpiło w dwóch etapach.
z „politycznymi królami” tego świata; wielu świa- Najpierw zniszczony został starożytny Tyr znajtowych przywódców zaangażowało się w różnej dujący się na wybrzeżu współczesnego Libanu.
mierze w relacje z ową nierządnicą. Słowo „wró- W Ezech. 26:7: „Gdyż tak mówi Wszechmocny
ci” wskazuje, że jest to druga próba nierządnej Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebudziałalności; ściślej mówiąc, powtórzenie tego kadnesara, króla babilońskiego, króla królów,
aktu. Wszyscy urzędujący prezydenci Stanów z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym
Zjednoczonych, począwszy od Dwighta Eisen- wojskiem”. Wersety te mówią, że Bóg wyznaczył
howera, podróżowali do Watykanu, by spotkać Nebukadnesara do podbicia literalnego Tyru.
się z papieżem. Prezydent Donald Trump pod- Wiersze 8-11 opisują, jak armia Nebukadnesara
czas swej pierwszej podróży zagranicznej do dokonała tego po 13-letnim oblężeniu, zakońświatowych przywódców zatrzymał się w trzech czonym w 573 roku p.n.e.
miejscach. Pierwszym z nich była Arabia Saudyjska, stolica islamu; drugim – Izrael, stolica
judaizmu; trzecim Watykan, reprezentujący
największą denominację nominalnego chrześcijaństwa. Wyrażenie „będzie nierząd płodził ze
wszystkimi królestwami ziemi, na obliczu ziemi”
oznacza, że papiestwo jest obecnie „globalnym
graczem”. Rozumie się przez to, że Watykan jest
zaangażowany w stosunki z wieloma światowy-
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Po tym wydarzeniu Tyryjczycy odbudowali jednak miasto na wyspie położonej około
800m od wybrzeża. Otoczyli wyspę wysokimi murami o wysokości 46m, postawionymi
nad samą wodą. Myśleli, że są nie do pokonania. Odzyskali swoją własność dzięki morskim
„kupcom”. Drugi etap zniszczenia rozpoczął się
w 332 r. p.n.e., gdy Aleksander Wielki usłyszał
o Tyrze i dowiedział się, że jest tam świątynia,
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w której chciał oddać cześć jednemu z bogów.
cje z wieloma narodami, papiestwo po 70 laWysłał swoich przedstawicieli na wyspę z prośtach (przedstawionych w Izaj. 23) odbudobą o zgodę mieszkańców, lecz ci odmówili. Być
wało swe relacje z wieloma narodami tego
może Aleksander zaakceptowałby odmowę;
świata i znów stało się finansową potęgą,
jednak mieszkańcy zabili wysłanników i zrzuktórej posiadłości na całym świecie szacuje
cili zwłoki z murów. Armia Aleksandra wpadła
się na biliony dolarów. Światowe wpływy paw taki gniew, że rozpoczęła 7-miesięczne oblępiestwa pochodzą w znacznej mierze z tego,
żenie. Rozebrała ruiny lądowej części miasta,
że wśród miliarda wiernych znajdują się
zniszczonej wcześniej przez Nebukadnesara,
wpływowi biznesmeni oraz finansowi i poi rozpoczęła budowę grobli o szerokości 60m
lityczni przywódcy w wielu różnych krajach.
i długości około 800m, łączącej wyspę ze stałym 3. Drugi, ostateczny etap zniszczenia Tyru
lądem. Sprowadziła katapulty i zaczęła miotać
symbolizuje
unicestwienie
papiestwa
ciężkie pociski ponad murami. Aleksander miał
w przyszłości.
w swym wojsku konstruktorów, którzy zbudo- 4. Pomiędzy dwoma etapami zniszczenia Tyr
wali tarany na statkach, co również pozwoliło
cały czas funkcjonował – tak samo papieuderzyć na mury. Wynikiem tych działań było
stwo nie przestało istnieć po I wojnie świacałkowite i ostateczne zniszczenie Tyru, „wrzutowej, choć raczej zostało mniej lub bardziej
cenie do morza”.
„zapomniane” przez światowych przywódców, aż do początku upadku komunizmu.
Zanim rozważymy kolejne lekcje z Ezech. 27,
Wydarzenie to przywróciło mu ważną pochciałbym przedstawić symboliczną interpretację:
zycję znaczącego gracza w sprawach tego
1. Pierwszy etap zniszczenia Tyru na lądzie jest
świata, pomimo faktu, że Watykan nie poobrazem zniszczenia podczas I wojny świasiada swojej armii. Jedna z cenionych umietowej istniejącej od kilkuset lat relacji papiejętności Watykanu polega na zawieraniu
stwa z królestwami Europy.
układów i pośredniczeniu w mediacjach po2. Tak samo jak Tyr, który odbudował swe
między państwami, przy wykorzystaniu ich
miasto na wyspie i ponownie zawierał relaznaczących wpływów.
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Prorok Ezechiel w 27 rozdziale odnotowuje
handlując z tobą”;
zarówno odbudowę, jak i ostateczne zniszczeObj. 18:17: „I wszyscy sternicy, i wszyscy
nie Tyru na wyspie. Na początku nawiązuje on
przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prodo tego, jak różne narody stały się kupcami;
wadzą handel morski”.
niektóre nawet udostępniały Tyrowi wojska. 4. Mnogość narodów:
Zawieszały one swe tarcze wzdłuż murów, deEzech. 27:3: „ludu na wielu wyspach”;
monstrując swoją jedność i poparcie dla miasta
Obj. 18:3: „wszystkie narody”.
Tyr. Przypuszczamy, że „kupcami” w czasach 5. Zniszczenie w morzu:
obecnych są królowie finansowi (korporacje,
Ezech. 27:26-27: „Twoi żeglarze wyprowabanki, wielcy inwestorzy), współpracujący z podzili cię na wielkie wody, lecz wiatr wschodni
litycznymi królami, stanowiący światową elitę.
rozbija cię na pełnym morzu. (…) wpadną
Nie interesują ich za bardzo podziały na narow głębię morza w dniu twojego upadku”;
dowości, tak jak w przeszłości. Kwestia naroObj. 18:21: „I podniósł jeden potężny anioł
dowości jest częścią ich wielkiej szachowej rozkamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił
grywki. Oni sami w rzeczywistości są jednak
go do morza”.
ponad narodowościami. Dążą do kontroli nad 6. Lament kupców, żeglarzy i marynarzy:
światem, uważają, że świat skorzysta, kiedy oni
Ezech. 27:29-33: „wioślarze; żeglarze i wszybędą u władzy, gdyż wówczas, jak wierzą, będą
scy sternicy morscy (…). Głośno zawodzą
w stanie minimalizować wybuchy wojen i konnad tobą, gorzko się skarżą, posypują ziemią
flikty. Są oni jednak całkowicie pochłonięci troswoje głowy i tarzają się w popiele. (…) płaską o swoje majątki i popychaniem do przodu
czą z żalu nad tobą, gorzkie podnoszą naswych imperiów na własny sposób. Nie musimy
rzekanie. W swojej żałości zanucą nad tobą
się przejmować zrozumieniem tego wszystkiepieśń żałobną i będą nad tobą zawodzić: Któż
go. Wystarczy, że wiemy z zapisów biblijnych, iż
kiedy tak jak Tyr musiał zamilknąć wśród
Szatan chętnie wynagradza tych, przez których
morza? Gdy twoje towary wyładowano za
działa, dając im światową władzę. Te królestwa
morzami, karmiłeś do syta liczne ludy; (…)
należą do niego i niechybnie upadną.
wzbogacałeś królów ziemi”;
Obj. 18:11,15-19: „I kupcy ziemi płakać będą
Rozważmy teraz pewne zaskakujące porównai smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje
nia między 28 rozdziałem Ezechiela a 18 rozod nich towaru (…). Kupcy handlujący nimi,
działem Objawienia.
wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze
1. Kupcy i towary:
strachu przed jego męką, płacząc i narzekając
Ezech. 27:3,12-24: „który (…) handluje
(…) [Bo] w jednej godzinie zniweczone zoz narodami na wielu wyspach”. W wersestało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy,
tach 12‑24 wspomnianych jest około 37 różi wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy,
nych towarów;
którzy prowadzą handel morski, przystanęli
Obj. 18:3, 23, 12-14: „kupcy ziemi wzbogacili
z dala, i widząc dym pożaru jego, krzyczeli,
się na wielkim jego przepychu (…) kupcy twoi
mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego
byli wielmożami ziemi”. W wersetach 12-14
miasta wielkiego? I sypali proch na głowy
wspomnianych jest około 28 różnych towaswoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biarów.
da, biada, miasto wielkie, na którego skar2. Królowie ziemi:
bach wzbogacili się wszyscy właściciele okręEzech. 27:33: „wzbogacałeś królów ziemi”;
tów morskich!”.
Obj. 18:3: „królowie ziemi uprawiali z nim
7. Królowie przejęci zniszczeniem:
wszeteczeństwo”.
Ezech. 27:35: „wszyscy ich królowie drżą ze
3. Żeglarze, marynarze i morscy przewoźnicy:
strachu”;
Ezech. 27:8-9: „Obywatele Sydonu, i ArwadObj. 18:9-10: „I zapłaczą nad nim, i smucić
czycy bywali żeglarzami twymi; mędrcy twoi,
się będą królowie ziemi (…). Z dala stać będą
Tyrze! którzy bywali w tobie, ci byli sternize strachu przed jego męką”.
kami twymi. Starcy z Gebal, i mędrcy jego
oprawiali w tobie rozpadliny twoje; wszystkie 8. Wywyższone, później zniszczone:
Ezech. 27:26: „Twoi żeglarze wyprowadzili
okręty morskie i żeglarze ich bywali w tobie,
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cię na wielkie wody, lecz wiatr wschodni rozbija cię na pełnym morzu”;
Obj. 18:21: „I podniósł jeden potężny anioł
kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił
go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem
zostanie strącone wielkie miasto Babilon”.
9. Unicestwione:
Ezech. 27:36: „przepadłeś na wieki”;
Obj. 18:21: „i już go nie będzie”.
Wnioski:

w naturalny sposób spoglądać w kierunku wielkich instytucji religijnych, zwanych kościołami,
aby pozyskać ich poparcie”.
Strona iii: „Biblia oświadcza jednak, że owe rządy, »jako królowej« nie potrwają długo i że upadek Babilonu będzie ogromny – jak wrzucenie
kamienia młyńskiego w otchłań morza. W czasie
owych krótkich rządów tak zwanej »królowej«
możliwości głoszenia Prawdy zostaną bardzo
ograniczone. Ci zaś, którzy pozostaną wierni
Bogu i Jego zasadom, zostaną niewątpliwie dotknięci cierpieniami”.
„W trakcie upadku Babilonu możni tego świata,
polityczni i finansowi królowie i książęta, będą
trzymali się z dala, wystrzegając się bliższych
związków z tym systemem, aczkolwiek podniosą
oni wielki lament, zdając sobie sprawę z tego, że
upadek Babilonu zapowiada ich własny upadek.
Wkrótce potem nastąpi całkowite zniszczenie
i zagłada obecnych rządów pogan, co w Biblii jest
symbolicznie przedstawiane jako wielki pożar,
który pochłonie całą ziemię – wszystkie instytucje
religijne, społeczne, polityczne i finansowe”.

Oba zapisy wskazują na to, że w pewnym czasie
(w przyszłości), gdy papiestwo ze swymi córkami – protestanckimi systemami kościelnymi –
zostaną zniszczone, będą zaangażowane finansowo na światową skalę. Są one w zakazanych
relacjach z królami/przywódcami tego świata.
Wiemy, że starożytny Babilon nie znajdował się
nad morzem, lecz raczej nad rzeką Eufrat. Jednak święty Jan Objawiciel pisze, że jego kupcy
„prowadzą handel morski”, a zniszczenie Babilonu miało się odbyć przez wrzucenie go do
morza. Zdaje się, że Pan chce, byśmy poczynili
porównanie między Tyrem i Babilonem, by wyciągnąć lekcje odnośnie dwóch etapów anihila- Brat Russell powtarza: „Biblia wskazuje” i uwacji nominalnego kościoła.
żamy, że odnosi się on głównie do księgi ObDrodzy Braterstwo, lekcja o zniszczeniu Tyru, jawienia. Księga Objawienia ukazuje, że Pan
jego odbudowie, a następnie ostatecznym znisz- rozpocznie pracę nad ludzkością po skompletoczeniu ma być dla nas wielką zachętą odnośnie waniu Kościoła, po skompletowaniu Wielkiego
długiego odcinka czasu od 1914 r. Dzisiejsze wy- Grona i wkrótce po ostatecznym zniszczeniu
darzenia tego świata, jak i prorocza zapowiedź nominalnych systemów kościelnych, rządów
pastora Russella z roku 1916 w jego Przedmo- i ziemskich systemów finansowych.
wie w IV tomie „Walka Armagieddonu”, sporządzona ledwie 30 dni przed jego śmiercią, a dwa
lata przed końcem I wojny światowej (jeszcze
przed przystąpieniem USA do wojny), wykazują, że jego oczekiwania są wciąż aktualne.

Zestawiając te myśli z wykresem Boskiego Planu Wieków widzimy, że brat Russell nie sądził,
iż od tych końcowych wydarzeń do pojednawczych rządów królestwa pokoju minie tak długi okres (patrz: strona 34). Zwróćmy uwagę, że
Kilka cytatów z Przedmowy IV tomu (1916 r.): brat Russell stwierdza, iż nastanie to przy lub na
końcu wojny, kiedy kościoły zostaną przywróStrona ii: „Polityczni i finansowi królowie oraz cone do swej świetności wraz z władzami cywilich doradcy już dzisiaj martwią się, co zrobić, aby nymi i „[będą siedzieć] jak królowa” „na krótki
po zakończeniu wojny uniknąć wybuchu ogólno- czas”, przed jej ostatecznym zniszczeniem. Wieświatowej rewolucji niezadowolenia”.
rzymy, że te wydarzenia są jeszcze przed nami.
„Biblia wskazuje, że w tym czasie światowe syste- Być może jeden z obrazów z księgi Objawienia,
my nominalnego kościoła zajmą ponownie ekspo- do którego odniósł się brat Russell, znajdziemy
nowaną pozycję łącząc się z władzami świeckimi. w Obj. 17:12-14: „A dziesięć rogów, które widziaBez trudu można już obecnie zaobserwować pod- łeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli
stawy do zaistnienia takiej sytuacji. Osłabione królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na
finansowo królestwa uświadamiają sobie potrze- jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej
bę zachowania dominującej pozycji względem myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęspołeczeństwa, aby uchronić go przed wszelkimi ciu. Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Barawpływami socjalizmu i anarchizmu. Będą oni
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nek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem
królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani,
oraz wierni”.

władzy. Herodiada reprezentuje papiestwo. Herodiada była wcześniej żoną brata Heroda, Filipa, w niewłaściwy sposób odłączyła się od niego
i poślubiła Heroda. Jan Chrzciciel głosił, że ich
relacja jest niezgodna z prawem. Salome (której imię znamy dzięki Józefowi Flawiuszowi)
przedstawia „córki-wszetecznice” – systemy protestanckie. Systemy protestanckie wraz z papiestwem – swoją matką (nierządne matka i córki)
namawiają niechętne władze świeckie (Heroda)
do prześladowania Jana Chrzciciela (ostatnich
członków klasy stóp Kościoła). Herod reprezentuje owych 10 królów, którzy nie mieli na
ten czas władzy. Filip przedstawia poprzednich
królów, monarchów, z którymi Herodiada (papiestwo) była w związku. Związek ten skończył
się w wyniku I wojny światowej. Papiestwo dokonuje przegrupowania (podobnie jak Izabel
malująca swą twarz). Ustawi się ono w szeregu
jeszcze raz na krótki czas razem z przyszłymi
królami, już na ostatnią godzinę okazania sił.

Rozdział 17 mówi o tym, że są królowie należący do przeszłości (przed 1914 r.) i do przyszłości. Myśl ta łączy się z naszą wcześniejszą lekcją
odnośnie dwóch etapów zniszczenia Tyru. Na
podstawie Izaj. 23 widzieliśmy, że Tyr wróci do
swego zarobkowania. Tych dziesięciu królów to
królowie po roku 1914 lub też władza cywilna.
Obecnie nie mają oni takiej władzy, jak dawni
królowie. Jednak na krótki czas będą sprawować
władzę podobnie jak oni, okazując wsparcie formie rządu łączącej kościół i państwo. Rząd ten
ma następnie prześladować ostatnich „członków
klasy stóp ciała Chrystusa”, którzy, podobnie
jak wcześniej ich Głowa, okażą się wierni aż do
końca, kompletując w ten sposób wielkiego Mesjasza, Głowę i Ciało, a także prowadząc tym samym do ostatecznej destrukcji ówczesnych rządów tego świata, przeminięcia starych niebios
i starej ziemi podczas walki Armagieddonu.
Drodzy Braterstwo, te prorocze rozważania
W podobny sposób możemy użyć przykładu to zaledwie sugestie dla Was do przemyślenia.
Herodiady, Salome i Heroda, którzy prześlado- Jeśli stanie się inaczej, wówczas na pewno bęwali Jana Chrzciciela. Herod obrazuje świeckie dzie to na większą chwałę dla Pana. Niech Pan
rządy lub tych królów, którzy nie mieli wówczas przymnaża Wam błogosławieństw.
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Magazyn Time z 24-go lutego 1992 r.: „Reportaż śledczy: Święte Przymierze – jak Reagan i papież
spiskowali, by wspomóc ruch Solidarności w Polsce i przyspieszyć upadek komunizmu”.
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czwartek, 9 sierpnia 12:00

Alex-Mokom FORJINDAM, Kamerun

Gniew

D

rogo umiłowani Bracia i Siostry, siostra Paulena i ja jesteśmy niezmiernie
wdzięczni i cieszymy się, że możemy
być tu wspólnie z Wami, na pierwszej dla nas
tego rodzaju konwencji. Na początku chcemy
wyrazić serdeczne podziękowania naszym polskim braciom i wszystkim braciom, którzy na
różne sposoby przyczynili się do tego, byśmy
mogli się tu znaleźć, niezasłużona to dla nas
wielka łaska!
Drodzy Braterstwo, przynosimy Wam pozdrowienia od Waszych braterstwa w Kamerunie.
Kamerun jest krajem w Afryce Środkowej, zamieszkałym przez około 23,44 miliona osób
i składającym się z około 250 grup etnicznych.
Jeśli chodzi o pracę żniwa, to jest nas niewiele,
ale przez łaskę Pana i współpracę z Wami mamy
nadzieję na wspaniałe postępy.
Jako temat wykładu wybrałem „Gniew”. „Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić” (Ps. 37:8).
Przede wszystkim przyjmijmy definicję gniewu
jako żarliwe niezadowolenie wywołane jakimś
działaniem, incydentem, sytuacją itp., często
łączące się z wrogością i chęcią odwetu. Inne
synonimy to zapalczywość, furia, wściekłość,
uraza i tak dalej. Gniew leży u podstaw licznych
aktów przemocy, okaleczeń, śmierci, wrogości, separacji i urazów psychicznych. W Afryce mówi się, że na każde 100 000 osób rocznie
około 61 umiera śmiercią gwałtowną. Nawet
w Kościele wielu braci rozdzieliło się z powodu
gniewu związanego z małostkowymi różnicami. Na przykład w Filip. 4:2 czytamy: „Proszę
Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne
w Panu”, co sugeruje, że te dwie siostry miały
pewne trudności. Gniew człowieka jest jednym
z najczęstszych i najsilniejszych grzechów. Jest
tak powszechny, że większość ludzi uważa za
oczywiste, że niemożliwe jest całkowicie się go
pozbyć.
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Przykłady ze Starego Testamentu
Spójrzmy teraz na niektóre przypadki gniewu
w Starym Testamencie.
1Moj. 4:6-7: „I rzekł Pan do Kaina: Czemu się
gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze,
a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha
grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować”.
Werset 8 – Kain zlekceważył otrzymaną radę
i pozwolił, by jego gniew płonął bez opanowania. Nie udało mu się oprzeć wrogiemu grzechowi, tutaj w przenośni przedstawionego jako
pożerające zwierzę. Gniew przejął nad nim kontrolę. Najpierw doprowadził go do nieuprzejmych słów, a na koniec do morderstwa.
Werset 9 – jeden grzech prowadzi do następnego, chyba że natychmiast zostanie uświadomiony. Tutaj za grzechem morderstwa poszły
kłamstwa i zuchwalstwo. „Nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego brata?” Tak, Szatan traktuje
gniew jako żyzne pole, na którym może hodować wszelkiego rodzaju grzechy. Gniew – zapalczywość – jest, jak wiemy, jednym z grzechów
śmiertelnych. Nasz drogi Pan Jezus Chrystus
w Ew. Mat. 5:21-24 mówi więcej – że już jest to
morderstwem, jeśli gniewasz się na brata. Przyłóżmy do tej sprawy wielką wagę, ponieważ
z gniewem łączy się coś bardzo poważnego.
To prawda, że istnieje święty lub sprawiedliwy
gniew lub oburzenie, które można zalecić, ale nie
zamierzamy zastanawiać się tu nad tym rodzajem gniewu. Mówimy o gniewie jako o uczynku
ciała. Sprawiedliwy gniew oznacza odczuwanie
niezadowolenia i sprzeciwu wobec czegoś złego.
Miłość do prawdy, miłość do Boga i miłość do
tych, którzy są oszukiwani przez błąd, mogą być
przyczyną gniewu. Doskonały człowiek mógłby
odczuwać gniew przeciw złu lub niesprawiedliwości, ale jego gniew byłby kontrolowany przez
rozum, sprawiedliwość i miłość. Niesprawiedliwość i krzywda powinny spotkać się z oburzeniem i naganą ze strony prawdziwych dzieci
Bożych. Gniew sam w sobie nie jest grzechem.
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Każdy, kto żyje w obecnym wieku, w którym
Szatan ma władzę, znajdzie liczne powody dla
słusznego oburzenia. Tam, gdzie niewinna osoba ponosi krzywdę, a my jesteśmy o sytuacji
w pełni poinformowani, okazanie gniewu może
być czasem uzasadnione. Przypadki takie prawdopodobnie będą jednak bardzo rzadkie. Starożytni prorocy płonęli gniewem, gdy słyszeli,
że imię Boże było znieważane. Jest to możliwe
nawet wtedy, gdy ktoś jest napełniony Duchem,
tak jak apostoł Paweł w Dz. Ap. 15:9.

widzieć w nich pokój i życzliwość. Kiedy inni
patrzą na nas, chcemy, aby ujrzeli w nas pokój
i życzliwość.

Pojawia się pytanie dotyczące Efez. 4:26: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie”. Czy gniew jest cnotą, czy wadą?
Odpowiedź: Myślę, że święty czyli sprawiedliwy
gniew, oburzenie, nie jest grzechem, przeciwnie – jest wielce zalecany.
Jednak „Gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej” (Jak. 1:20). Właśnie dlatego, gdy
apostoł mówi: „gniewajcie się”, szybko dodaje: „ale nie grzeszcie”. Gniew, który zaczyna się
jako prawe oburzenie, może zgorzknieć i stać się
gniewem bezbożnym. Większość gniewu, jaki
odczuwamy, to gniew ludzki. Szatan na pewno
wykorzystuje nasz gniew, aby spowodować podział, tak między poszczególnymi braćmi, jak
i wewnątrz społeczności Kościoła. Są jednak
wersety, które, jeśli zostaną rozważone uważnie,
pilnie pobudzą nas do pozbycia się lub oddalenia gniewu.

Job 36:13: „Ludzie obłudnego serca gromadzą
gniew”. Nikt z nas nie chciałby być obłudnikiem. Dlatego napełnijmy nasze serca dobrocią
i usuńmy z nich gniew. Obłudnik (hipokryta)
radzi jedno drugiemu, ale sam robi coś innego.
Chcielibyśmy uprzejmości dla siebie. Czy zatem
mamy okazywać gniew wobec innych?

Kazn. 7:9: „Gniew w zanadrzu głupich odpoczywa (...)”. Co? W zanadrzu głupców? Tak, w zanadrzu głupców. Jest wielu głupców na świecie,
którzy nie przejmują się zbytnio panowaniem
nad swym gniewem. Jednak ta wzmianka przypomina nam także o głupich pannach, o których
Jezus mówi w Ew. Mat. 25:2, a które przedstawiają klasę Wielkiego Grona. My chcemy tego
uniknąć i być wiernymi Bogu jako czysta klasa
Oblubienicy, słodka z usposobienia. Chcemy
być mądrzy i naśladować usposobienie i przykazania Jezusa.
W Pieśni nad Pieśniami opis Oblubienicy Chrystusa zawiera liczne szczegóły, które są symbolami charakteru, jaki Jezus uważa za przyjemny u tych członków, którzy będą składać się na
Oblubienicę. Pierwsza część opisu, w PnP. 4:1,
brzmi: „Oczy twoje jako oczy gołębicy”. Symbol
gołębicy reprezentuje pokojowy wpływ Ducha
Świętego. Kiedy patrzymy na innych, chcemy

Job 18:4: „Ty tylko sam się krzywdzisz własnym
gniewem. Czy Ziemia zostanie opustoszona,
ponieważ jesteś zły? Czy Bóg poruszy góry, aby
cię zadowolić?”. Czy czasami myślimy, że kiedy damy wyraz gniewu, Bóg poprawi sytuację?
Prawdopodobnie pogorszy to sprawy. Gniew
spowoduje u odbiorcy twardość, szorstkość.
Nastąpi zgorzknienie, a nie osłodzenie sytuacji.

Napomnienia w Nowym Testamencie
„Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej” (Jak. 1:20).
„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: spór,
(...) gniew, waśnie (...); o tych zapowiadam wam,
jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy
te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” (Gal. 5:19-21). W tym fragmencie Paweł
wymienia wiele okropnych form grzechu – są
wśród nich cudzołóstwo, bałwochwalstwo, czary i morderstwa. To, że Paweł również wymienia „gniew” w tym miejscu, ukazuje ten grzech
w jego prawdziwym świetle. Mamy odłożyć
wszystkie te rzeczy na bok – i złość wraz z nimi.
„Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który
nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który
jest przed nami” (Hebr. 12:1). Czy nie są to jasne
słowa? Czy Chrystus ma panować wraz z takimi ludźmi, aby pobłogosławić wszystkie narody
ziemi? „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew,
i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością” (Efez. 4:31).
Rzeczy te powinny być tak daleko od nas, żeby
nie mogły nas dosięgnąć pod żadnym względem. Gal. 5:19-21 mówi, że gniew jest jednym
z uczynków ciała i że ci, którzy takie rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Innymi
słowy, nawet jeśli modlili się do Boga i uczestniczyli w wielu konwencjach, konferencjach i wielu zebraniach, nie będą zwycięzcami, jeśli godzą
się z uczynkami ciała, takimi jak gniew. Jest to
więc sprawa bardzo poważna.
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Wzniosły wzór dany przez Jezusa

cenią ich oni tak, jak bracia. Powinni jednak być
W piątym rozdziale Mateusza, w kazaniu na gó- w stanie zauważyć nasze postępowanie i uznać
rze, Jezus ucząc lud podkreślił wzniosłe wzor- nas za tych, którzy starają się czynić dobro i wyce, które powinniśmy naśladować. Porównał rażać się życzliwie.
rzeczy, które były pod Starym Przymierzem,
Powolny do gniewu
do wyższych standardów pełniejszego światła Apostoł Jakub, ten, który napisał list, był spopod Przymierzem Abrahamowym. „Słyszeliście, krewniony z Jezusem poprzez więzi rodzinne.
że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, Jest on nazywany „Jakubem, bratem Pańskim”
a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mó- w Gal. 1:19, co może oznaczać, że był kuzynem
wię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez Jezusa. W każdym razie należał do rodziny Jeprzyczyny, podlega sądowi” (Ew. Mat. 5:21‑22). zusa. Jakub miał prawdopodobnie okazję obserRóżnica jest niezwykła. Jeśli zabiłeś kogoś wować Jezusa nie tylko podczas 3 lat jego misji,
w Starym Przymierzu, byłeś winny w oczach ale także, gdy Jezus dorastał i pracował w latach
sądu. Teraz jednak, pod Przymierzem Abraha- poprzedzających jej początek nad rzeką Jordan.
mowym, ze światłem przyniesionym przez Jezu- To ten Jakub był jednym ze starszych w zborze
sa, stajesz się winny w sądzie, gdy tylko rozgnie- w Jerozolimie. Ponieważ ten zbór miał tysiące
wasz się na swojego brata.
członków, Jakub zapewne był obeznany z trudProces grzechu zaczyna się w umyśle. Jak. 1:15
mówi, że kiedy zła myśl pocznie w umyśle, „rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć”.
Gniew jest uczuciem łatwo wewnętrznie rozpoznawalnym. Jeśli widzimy, że przybiera na
sile w naszym sercu, to pamiętajmy, że Jezus
również ustanowił standard dla naszych myśli.
Jakub mówi, że grzech zaczyna się w myślach.
Zajmijmy się zatem skłonnością do gniewu,
podczas gdy pozostaje ona nadal tylko w naszych myślach.
Upomnienie wobec ojców
W Kol. 3:21 Paweł zwraca szczególną uwagę
ojcom. Jeśli chcemy od siebie oddalić gniew, to
oczywiście powinniśmy uważać, aby nie wywoływać gniewu u innych. W tekście tym Paweł podaje przykład: „Ojcowie! Nie pobudzajcie
do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły”.
I tak w naszych wysiłkach zmierzających do oddalenia gniewu od siebie, powinniśmy również
używać mądrości i rozwagi w kontaktach z innymi – z naszymi dziećmi, z rodzinami, z naszą
duchową rodziną i oczywiście także z naszymi
znajomymi w świecie. „Mądrze chodźcie przed
obcymi” (Kol. 4:5).
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W 1Tym 3:7 Paweł mówi, że jedną z rzeczy, którą
należy wziąć pod uwagę odnośnie wybieranych
sług, jest to, że: „Muszą też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadli w hańbę i w sidło
potwarcy”. Innymi słowy, łaski, które pragniemy
ukazać pośród braci, powinniśmy również okazywać w normalnych okolicznościach względem tych, którzy są poza naszą wiarą. Nie do-

nościami, jakie mogą się pojawić wśród tak wielu osób, nawet osób pobożnych. Z tego powodu
rada Jakuba jest szczególnie wartościowa. Był
człowiekiem doświadczonym, pełnym mądrości nabytej z obserwacji.
Gniew często objawia się poprzez język. Takie
są spostrzeżenia Jakuba: „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
hades” (Jak. 3:5-7). Prawdopodobnie większość
osób dorosłych z doświadczenia może potwierdzić obserwację Jakuba. Widzimy więc, że konieczne jest panowanie nad naszym językiem,
jako częścią naszego wysiłku w opanowywaniu
gniewu. Jakub mówi jeszcze mocniej: „Język (...)
to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu”
(Jak. 3:8). W naszym zachowaniu w braterskiej
społeczności na tym miejscu wiemy dobrze, że
mamy być bardzo ostrożni. Ale nasza ostrożność jest tym bardziej potrzebna, kiedy jesteśmy
w naszych zborach rodzimych, wśród tych, którzy są nam najbardziej znani.
„Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech
pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki
z łagodnością [właściwą] mądrości. Jeśli jednak
macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość (...) jest to mądrość ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość,
tam [też] (...) wszelki zły czyn. Mądrość zaś,
która [jest] z góry, jest przede wszystkim czysta,
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następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców (...)”
(Jak. 3:13-17). Kiedy Jakub mówi o rozwijaniu
sprawiedliwości, w nas samych i innych, poprzez
nasze zachowanie w społeczności, koncentruje
się na pokoju, który jest przeciwieństwem gniewu. „A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju
przez tych, którzy czynią pokój” (Jak. 3:18). Czy
chcemy pielęgnować piękne zalety Chrystusowe w nas samych i w naszych braciach? Jakub
mówi, że odbywa się to w pokoju. Jeśli może widzimy coś, co należy wspomnieć, coś do poprawy, niech nasza mowa będzie okraszona solą;
nie z płomieniami. „Jakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnem, takieć jest słowo do rzeczy
powiedziane. Ten, który mądrze napomina, jest
u tego, co słucha, jako nausznica złota, i klejnot
ze szczerego złota” (Przyp. 25:11-12).

cha oskarżającego i złorzeczącego? Czy nasze
oblicza czerwienieją od gniewu? Czy nasze oczy
ukazują naszą wściekłość? Czy też, przeciwnie,
jesteśmy w stanie wyprzeć takie rzeczy w sercu
dobrymi myślami, uprzejmymi spojrzeniami
i miłymi słowami? Czy grzech ma nad nami
panować, czy też łaska? Kiedy po raz pierwszy
usłyszeliśmy Ewangelię i uwierzyliśmy, było to
z łaski. Kiedy poszliśmy dalej, by poświęcić się,
czyli ofiarować się jako żywe ofiary, stało się to
przez łaskę. Kiedy Bóg przyjął naszą ofiarę, dał
nam miarę Swego Ducha i zostaliśmy przyjęci
w Umiłowanym. Rozważmy zatem tego Ducha,
tę łaskę i tę uprzejmość.

Umartwienie lub zabicie złych skłonności jest
możliwe, gdyż możemy to zrobić przez Ducha.
Oto cztery teksty, które odnoszą się do tego:
• Rzym. 12:2: „A nie przypodobywajcie się
„Apostoł [Paweł] mówiąc o miłości w Kościele
temu światu [i jego uczynkom ciała], ale się
Chrystusowym, zaznaczył, że jeżeli chcemy być
przemieńcie przez odnowienie umysłu waszeprzyjemnymi Bogu, to przymiot ten (miłość) mugo na to, abyście doświadczyli, która jest wola
simy w sobie rozwinąć obficie. Ci, co przymiot ten
Boża dobra, przyjemna i doskonała”. W tym
posiadają w znacznej mierze, nie będą porywczywzględzie wola Boża wobec nas to duch domi do gniewu, nie będą obrażać się lada drobbroci, a nie duch gniewu.
nostką. (...) Ci, co mają mało miłości, będą pręd- • 2Tym. 1:7: „Albowiem nie dał nam Bóg Dukimi do gniewu i obrazy” (z artykułu WT5604,
cha bojaźni, ale mocy i miłości”. Duch boo gniewie).
jaźni może nas pobudzić do gniewu. Duch
Usuwanie gniewu

Jeśli nasze serca są wrażliwe, miękkie i chłonne,
nawet najmniesza sugestia o bezsensowności
gniewu wystarczy nam, abyśmy usiłowali pozbyć się go na zawsze. Będzie to dla nas bardzo
ważne staranie.
Czy można pozbyć się gniewu? Odpowiadamy „tak”. „Prawo bowiem zostało dane przez
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa” (Ew. Jana 1:17). „Grzech bowiem nie
będzie nad wami panował, [dlaczego?] bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską” (Rzym. 6:14).
Jeśli jesteś pod łaską, wtedy grzech nie będzie
nad tobą panował. Ale jeśli jesteś pod prawem, •
wtedy grzech będzie nad tobą panował.
Skąd wiesz, że ty lub ktoś inny jest pod łaską?
Odpowiedź: grzech nie będzie miał nad nim
władzy.
Skąd wiesz, że ty lub ktoś inny jest pod prawem?
Odpowiedź: ponieważ grzech panuje nad nami.
Mamy tu więc sposób, aby sprawdzić samych
siebie.
Czy dajemy miejsce gniewowi? Czy mamy du-

miłości opanuje bojaźń i ją przezwycięży.
Często gniew jest reakcją wynikającą z bojaźni. Jeśli obawiamy się, że nie jesteśmy
w stanie zapanować nad danym problemem,
jeśli nie jesteśmy w stanie zwyciężyć zdrowym rozsądkiem – być może obawiając się
utraty twarzy lub utraty stanowiska – możemy reagować gniewem, tak aby zwyciężyć siłą. W takich przypadkach starajmy
się zastąpić obawę pokojem, życzliwością
i umiarkowaniem. Są to praktyczne elementy miłości. Pokonują strach i jednocześnie
pokonują gniewną reakcję.

Rzym. 8:12-14: „A tak, bracia! dłużnikami
jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli.
Albowiem jeźlibyście według ciała żyli, pomrzecie; ale jeźlibyście Duchem sprawy ciała
umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek
Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są
synami Bożymi”. Czy jesteśmy synami Bożymi? Tak, jeśli tylko jesteśmy prowadzeni
przez Ducha Bożego. Jeśli ustępujemy popędom upadłego ciała, to nie zachowujemy
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się jak synowie Najwyższego. Jeśli żyjemy
w tym trybie, mówi Paweł, umrzemy. Ale jeśli stawimy opór tym żądzom upadłego ciała – jeśli umartwimy je, stłamsimy, a nawet
wykorzenimy – wtedy będziemy żyć. Życie
jest jak wody morskie. Życie, jakie ludzie
mają obecnie, jest jakby tą wodą w garści,
możemy podnieść ją w dłoniach i na chwilę
zachować, zanim wysączy się ona przez palce naszego krótkiego życia. Ale jeśli zastąpimy upadłe żądze pokojem, łaską i dobrocią, które posiadamy przez Ducha Bożego,
wówczas zanurzymy się w ogromie wiecznego życia. Być może następnym razem, gdy
w piersiach wzrośnie wzburzenie, albo zgromimy kogoś wzrokiem – pamiętajmy może
o spokojnym oceanie życia, który nas czeka.
I może wtedy to wzburzenie nieco się uspokoi. Może nasz nowy umysł i jego duchowy
wpływ staną na wysokości zadania. I może
ten miły wpływ spokoju wzrośnie i ugasi tlące się płomienie – w samą porę.
•
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Kol. 3:5-13: „Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem (…). Lecz
teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość (…). A oblekliście nowego człowieka
(...). Przetoż przyobleczcie (...) dobrotliwość,
pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni
drugich i odpuszczając sobie wzajemnie”. Oto
dobroć, pokora, cichość są jak ubranie, które się nakłada, które nas okrywa. Oto co inni
powinni zobaczyć, kiedy wchodzimy z nimi
w kontakt, albo oni z nami. Jeśli mamy tego

rodzaju ubranie, jesteśmy przystępni. Jezus
właśnie taki był. Był przystępny. Nawet Judasz w ogrodzie nie obawiał się wybuchu
gniewu ze strony Zbawiciela, ponieważ znał
ton i życzliwość naszego Pana. Paweł mówi,
że jeśli jesteśmy takimi, oznacza to, że jesteśmy przemieniani na obraz Boga. Tutaj
apostoł najwidoczniej pamięta słowa Księgi
Rodzaju, że Bóg stworzył ludzkość na swój
obraz. Grzech zatarł ten obraz. Jeśli jednak
jesteśmy przyodziani charakterem pobożności, wtedy ponownie zmieniamy się na
Jego podobieństwo.
1Kor. 9:24, 27: „Ci, którzy biegną w wyścigu,
wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. (…) [Dlatego] poskramiam swoje ciało
i biorę w niewolę”. Podążajmy za tym przykładem. Gdyby w naszej piersi wzmógł się gniew,
niech nasz nowy umysł go rozpozna – sprawdzi,
zbada, zapanuje nad nim.
Końcowe przemyślenia
Umartwianie to walka na całe życie, tak we
dnie, jak i w nocy. W chwili, gdy się odprężymy, grzech ożyje, a my będziemy tego później
żałować. Ciągle uderzajmy ciosami, które mają
osłabić grzech i ostatecznie zabić go lub pozbyć
się go. Nie uderzajmy powietrza. Nasze zadanie
jest możliwe do osiągnięcia. Nie bylibyśmy powołani do tego zadania, gdyby tak nie było. Nasz
Pan przyjmie nasze dobre intencje, o ile będziemy się starali być jak najbardziej posłuszni.
Chwalmy Pana!
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piątek, 10 sierpnia 09:10

Robert GOODMAN, USA

Wielka armia Pana

D

aby kręcił kamieniem, na którym szlifują się Pańskie klejnoty. Szatanowi wydaje się, że skruszy nas
na proch, lecz swoim działaniem jedynie nadaje
klejnotom połysk. (...) Pan prawdopodobnie użyje
wielkich mas ludu, które przypuszczalnie stanowić będą wielką armię Bożą”. Pastor stwierdza,
że wielka armia Pana zostanie utworzona z mas,
a nie spośród świętych. Następnie wskazuje, że
Zrozumienie wielkiej armii Pana jest w naszych większość zaciągniętych do armii będzie nieczasach szczególnie pomocne. Pozwala nam świadoma, że służy Bogu. Niektórzy z tych ludzi
to bowiem obserwować wydarzenia na świe- będą działać na rzecz dobra, a inni na rzecz zła.
cie z perspektywy Bożego planu. Kiedy widzi- W dalszej części odpowiedzi czytamy: „Z jednej
my wypełniające się proroctwa, nasza wiara się strony zgromadzeni zostaną książęta ziemi, woutwierdza.
dzowie przemysłu i naczelnicy finansów, wraz
Gdzie w Biblii znajdziemy zapis o wielkiej armii z tymi wszystkimi, których będą mogli ogarnąć
Pana? Podobne wyrażenie użyto w Piśmie Świę- swym wpływem, zaś z drugiej strony stanie wieltym tylko w jednym miejscu: w Księdze Joela, ka armia niezadowolonych, podążająca za zasaproroczej księdze, której treść opisuje szczegóły dami socjalizmu i twierdząca, że jest Boskim leupadku obecnego świata. Czytamy tam: „A Pan karstwem. (...) Zamiast podążać za socjalizmem,
wyda głos swój przed wojskiem swojem, przeto, że udadzą się za anarchią, a wtedy Bóg dozwoli,
bardzo wielki będzie obóz jego, przeto, że mocny ażeby świat sprowadził na siebie zniszczenie. Doten, co wykona słowo jego; wielki bowiem dzień piero po tym Bóg zainterweniuje i własną mocą
Pański będzie i straszliwy bardzo, i któż go znie- wywiedzie pokój i porządek z zamieszania i ustasie?” (Joel 2:11). W Piśmie Świętym nie znaj- nowi Królestwo swego Syna i Jego Oblubienicy,
dziemy samego wyrażenia „wielka armia Pana”. małżonki Barankowej”. Pastor nakreśla bitwę
Jednakże zdajemy sobie sprawę, że takie pojęcie pomiędzy siłami grup społecznych znajdująznajduje się w tych wersetach. Pan stoi na czele cych się u władzy, a niezadowolonymi masami
tej armii, określa ją jako swoją i oznajmia, że jest ludzkimi. Będą walczyć za pomocą upadających
ona wielka. Pastor Russell parafrazuje to wyra- systemów naszych czasów. Ostatecznie wszystżenie jako „wielka armia Pana”. Ostatecznie Pan kie systemy upadną jednak pod swoim własnym
użyje swojej wielkiej armii, by usunąć ludzkie ciężarem. Następstwem upadłych systemów bęsystemy i zrobić miejsce dla „nowej ziemi, (…) dzie anarchia, a Bóg przerwie ją i uratuje ludzw której sprawiedliwość mieszka” (2Piotra 3:13). kość.
ziękujemy naszemu Niebiańskiemu
Ojcu, który umożliwił nam uczestnictwo w tej konwencji i społeczności
z wieloma braćmi z całego świata. Przywozimy
Wam uczucia miłości od Waszych braci ze Stanów Zjednoczonych, a w szczególności od naszego zgromadzenia w Orlando na Florydzie
(1Kor. 1:3-10).

Kto stanowi armię Bożą? W 1909 r. pastor Russell odpowiedział na to pytanie w Książce Pytań
i Odpowiedzi (str. 23). Odpowiedź: „Uważamy,
że Pan posłuży się jako swoją armią milionami
ludzi, którzy nie są świętymi i którzy nie będą
wiedzieć, że Mu służą. W Piśmie Świętym czytamy, że gniew ludzki będzie Go chwalił. Będą wykonywać pracę, by chwalić Boga i nie będą tego
świadomi, podobnie jak Pan może używać Szatana jako swojego sługi w czasie Wieku Ewangelii,

Czy w wielką armię Pana są zaangażowane jeszcze jakieś inne siły? Pastor Russell pisał z perspektywy swoich czasów. Identyfikował grupy
społeczne znajdujące się u władzy oraz masy
jako siły działające w tym konflikcie czasu końca. Niemniej jednak w naszych czasach jeszcze
jedną krytyczną siłą, która wpłynie na końcowy
upadek systemów tego świata, jest technologia.
Pastor Russell nie mógł przewidzieć jej wpływu,
ponieważ ta nowoczesna technologia (wynik
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wzrostu poznania) w jego czasach nie istniała.
Technologia stworzyła w naszym świecie sieć
wzajemnych połączeń, jakiej wcześniej nie można sobie było nawet wyobrazić. Nasza zależność
od niej sprawia, że współczesne systemy są bardzo wrażliwe. Upadek technologii zapoczątkowałby upadek nowoczesnej infrastruktury, na
której polega nasz świat.

nansowe i religijne muszą upaść. Po drugie, ich
upadek musi nastąpić jednocześnie na czterech
węgłach ziemi. Czy to się kiedykolwiek zdarzyło? Podczas II wojny światowej wszystkie systemy zawaliły się w niektórych częściach świata.
Niemniej jednak Ameryka Północna i Australia
były odizolowane i ich systemy się nie zawaliły; stało się coś wręcz przeciwnego. Stany ZjedCo powstrzymuje wielką armię Pana? Odpo- noczone i Australia zaopatrywały swoich sowiedź znajdujemy w „Walce Armagieddonu” juszników w materiały i żołnierzy niezbędnych
(IV Tom, str. 548), gdzie czytamy: „System spo- w działaniach wojennych. Objawienie opisuje
łeczny, »ziemia«, »żywioły«, »bieg natury« nie czas, kiedy cztery wiatry (systemy) upadną na
może stanąć w ogniu, dopóki Pan nie zezwoli, by całym świecie. Upadek ten zapewni wyburzenie,
została skrzesana zapalająca iskra: wielka roz- jakie jest konieczne, zanim Bóg ustanowi swoje
strzygająca bitwa nie może się rozpocząć dopóki oparte na pokoju Królestwo Sprawiedliwości.
wielki »Michał«, »Wódz naszego zbawienia«, nie
stanie na czele i nie wyda komendy (Dan. 12:1),
nawet jeśli wcześniej na wszystkich frontach będą
zdarzały się drobne potyczki. Wielki Wódz powiadamia zaś swój królewski regiment – Kościół,
że katastrofa ta, choć nieunikniona, nie nastąpi
wcześniej, niż zostaną »popieczętowani« i »zgromadzeni« ci, »którzy należą do Króla«, czyli »Maluczkie Stadko« czyli »wybrani«”. Wielka armia
Pana jest wstrzymywana z dwóch powodów. Po
pierwsze, Michał czeka na wyznaczony przez
Boga czas. Po drugie, czeka, aż wybrani zostaną
zapieczętowani i zgromadzeni. Rozumiemy, że
ten symboliczny język opisuje skompletowanie
Kościoła. Nasz zmartwychwstały Pan nie pod- Jakie siły ustawiają się obecnie w szeregu, by spopali świata wcześniej, niż ostatni członkowie wodować upadek światowych systemów? DziKościoła przejdą za drugą zasłonę.
siejszy świat jest pełen stresu spowodowanego
Które elementy zostaną spalone? Pastor opisuje ciągłymi zmianami. Dobre i złe siły to czynniki
je jako „system społeczny”, „ziemię” i „żywioły”. zakłócające spokój, które zostaną użyte przez
Systemy tego świata obejmują systemy społecz- Pana w Jego wielkiej armii. To ekscytujące, że
ne, finansowe, polityczne i religijne. To zgadza żyjemy w czasie, w którym widzimy, jak siły te
się z żywiołami ziemi opisanymi przez Pastora. przygotowują się do bitwy. Przestudiujemy kilW innym miejscu w Piśmie Świętym ognista ka wprowadzających zamęt sił, jakie pojawiają
trąba powietrzna jest opisana jako cztery wiatry się na arenie w dzisiejszych czasach, które to siły
(Izaj. 66:15). W Objawieniu czytamy: „Potem mogą być częścią wielkiej armii Pana.
widział czterech Aniołów, stojących na czterech
węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi,
aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani
na żadne drzewo, (…) nie szkodźcie ziemi ani
morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi
Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę
popieczętowanych; sto czterdzieści i cztery tysiące” (Obj. 7:1,3-4).

• Steve Jobs z Apple Computer – czynnik powodujący zmiany. W 2007 roku Apple wprowadziło smartfon. Trzy lata później wypuszczono
na rynek iPad, który zapoczątkował rewolucję
w mobilnym korzystaniu z komputerów. Wielu
klientów porzuciło swoje komputery na rzecz
smartfonów i tabletów, które mieszczą się w kieszeniach. To otwarło erę aplikacji. Teraz każdy
Są dwa aspekty rozpuszczenia czterech wiatrów. może mieć siłę Internetu w ręku. Radykalnie
Po pierwsze: systemy społeczne, polityczne, fi- zmieniło to sposób, w jaki uzyskujemy dostęp
do informacji. Każda firma i rząd potrzebowały
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strony internetowej, aby dostarczyć informacje
konsumentowi. Gdy podróżowaliśmy po Afryce, mogliśmy zaobserwować, jak powszechna
jest ta technologia. Wydawało się, że każdy ma
tam smartfon lub tablet. Obecnie jest więcej
przenośnych urządzeń komputerowych niż ludzi na świecie. Ludzie mają dziś dostęp do informacji w Internecie i po raz pierwszy w historii
każdy z inteligentnym urządzeniem ma głos.
Urządzenia te przygotowały grunt pod rewolucję w mediach społecznościowych.
• Media społecznościowe – czynnik powodujący zmiany. Erę mediów społecznościowych
wprowadziły aplikacje takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Zmieniły one na zawsze sposób, w jaki ludzie się komunikują. Po
raz pierwszy w historii każdy, kto ma smartfon, jest w stanie błyskawicznie przekazywać
informacje całemu światu. Zapoczątkowało to
czasy, w których niczego nie można ukryć. Widzimy filmy o skorumpowanych politykach,
policji nadużywającej swojej władzy i ludziach
ujawniających swoje najgłębsze sekrety. Arabska Wiosna była możliwa, ponieważ do mobilizacji mas wykorzystano Twittera. Media społecznościowe sprawiły, że nasze czasy to okres,
w którym „każdego robota jawna będzie; bo to
dzień pokaże; gdyż przez ogień objawiona będzie,
a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy”
(1Kor. 3:13). Media społecznościowe dały moc
działania jednostkom i stały się dla nich źródłem informacji w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej.
• Politycy są głównym powodem zamętu na
świecie. Masy ludzkie domagają się zmian. Politycy promują podziały, nacjonalizm i poszerzanie przepaści między bogatymi a biednymi.
Wielu z nich pomija tradycyjne media i broni
swych spraw bezpośrednio przed ludźmi. Media społecznościowe są wykorzystywane do wywierania wpływu na wybory w różnych krajach,
a fałszywe wiadomości niszczą kariery i reputacje. Wszystkie te czynniki powodują narastanie
frustracji wynikłej z poczynań rządów.
• Elon Musk – czynnik powodujący zmiany.
Elon Musk pomógł upowszechnić na świecie
system PayPal, który umożliwił proste dokonywanie płatności przez Internet. To doprowadziło do zaburzeń w handlu detalicznym i bankowości, dając jednostkom możliwość płacenia za

towary przez Internet. Musk założył następnie
SpaceX, komercyjną firmę przemysłu kosmicznego, która w 2006 roku wygrała kontrakt na
zaopatrywanie stacji kosmicznej. Dzięki wielokrotnemu użyciu rakiet wspomagających SpaceX może przy każdym locie zaoszczędzić ponad 27 milionów dolarów. To zakłóca przemysł
lotów kosmicznych przez podcięcie przychodów. Następnie Elon zainwestował w małego
producenta samochodów elektrycznych o nazwie Tesla. Misją Tesli jest „przyspieszenie wprowadzenia odnawialnego transportu poprzez jak
najszybsze umieszczenie na rynku atrakcyjnych
samochodów elektrycznych dostępnych dla każdego”. Firma ta przyspieszyła rewolucję w branży samochodów elektrycznych, produkując
pożądane auta o wysokich osiągach. Pojazdy
elektryczne zakłócają wiele aspektów przemysłu motoryzacyjnego, transportowego i petrochemicznego. Spowoduje to poważne zaburzenia w zatrudnieniu w branży motoryzacyjnej.
SolarCity i bateria Tesli GigaFactory powodują
wstrząs w przemyśle energetycznym. Elon obecnie planuje Hyperloop, bardzo szybki (600 m/h,
970 km/h), przyjazny dla środowiska system
transportu łączący większe miasta w USA. Ten
system spowoduje zaburzenia w branży kolejowej i liniach lotniczych.
• Transport elektryczny jako przyczyna zmian.
Obecnie istnieją trzy siły, które przyspieszają
powszechną akceptację transportu elektrycznego. Po pierwsze, Tesla wyprodukowała pierwszy
elektryczny samochód, atrakcyjny dla masowego odbiorcy. Po drugie, Paryskie Porozumienie
dot. Zmian Klimatu przekształca europejski
transport oparty na paliwach kopalnych w czysty transport. Kiedy połączymy to z odnawialną
energią (słońca, wiatru, geotermalną), elektryczne pojazdy dają czystą alternatywę dla transportu opartego na benzynie czy oleju napędowym.
Wiele europejskich krajów nakłada obowiązek
przyjęcia elektrycznych pojazdów. Trzecia siła,
która przyspiesza przyjęcie elektrycznych aut,
to Chiny. Ich poważny problem z jakością powietrza pogarszają miliony samochodów. Chiny
wprowadziły wymóg, że 8% aut sprzedanych
w 2019 r., 10% w 2020 r., a 12% w 2021 ma być
elektrycznych. Chiny są największym konsumentem rynku motoryzacyjnego na świecie,
więc każdy duży producent samochodowy chce
mieć udział w tym rynku. Większość producen-
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tów będzie miało w ofercie elektryczne pojazdy
nie później niż w 2022 roku. Indie planują do
2030 roku zakazać sprowadzania nowych aut
z silnikiem benzynowym lub Diesla, a Francja
i Wielka Brytania planują wprowadzić podobny wymóg do roku 2040. Również Holandia
i Kalifornia planują ograniczyć nieelektryczne
pojazdy w centrach miast. Volvo zamierza do
2019 r. stopniowo wycofać z produkcji pojazdy wyposażone jedynie w silnik benzynowy. Są
również plany, by stworzyć samokierujące auta
i półciężarówki. Jaki wpływ wywrze to przestawienie się na transport elektryczny? Bloomberg
przewiduje, że z powodu przyjęcia się elektrycznych pojazdów zużycie benzyny osiągnie krytyczny punkt w 2023 r., potem nastąpi „strukturalny spadek” rocznego zużycia benzyny. To nie
oznacza, że wszyscy będą jeździć elektrycznymi
autami, ale na elektryczne pojazdy przestawi się
na tyle duża część rynku, że zmniejszy się popyt na paliwa kopalne. Petrochemiczna gałąź
gospodarki zacznie odnotowywać długoterminowy spadek. Wiele krajów polega na dochodzie z ropy naftowej, m.in. Rosja i większość
krajów muzułmańskich. Długoterminowy spadek oznacza, że ceny i dochody będą ciągle się
obniżały. Być może to jest powód, dla którego
muzułmanie (z wyjątkiem Persji-Iranu) nie są
wymienieni w obrazie Armagieddonu przedstawionym w 38 rozdziale Proroctwa Ezechiela. Zmniejszenie się muzułmańskiego bogactwa
wyjaśniłoby również, w jaki sposób Izrael mógłby żyć „osobno” oraz „spokojnie i bezpiecznie”
w ostatecznych czasach (Mich. 7:14; 1Tes. 5:3).
Ta wielka zmiana w naszym świecie może mieć
miejsce w ciągu następnych 20 lat.

pieniądza całkowicie elektronicznego. Światowe
systemy finansowe są ze sobą powiązane i reagują na wstrząsy finansowe na całym globie. To
przygotowuje systemy monetarne do upadku
opisanego w proroctwie Ezechiela: „Swoje srebro
wyrzucą na ulicę, a ich złoto pójdzie na śmiecie;
ich srebro i złoto nie będzie mogło ich wybawić
w dniu gniewu Pana” (Ezech. 7:19).

• Globalne finanse jako przyczyna zmian.
Pieniądze to system księgowy, który gromadzi bogactwo. Jest oparty na wierze i zaufaniu
w stosunku do rządu, który emituje pieniądze.
Kiedy to zaufanie do rządu upada, pieniądz staje się bezwartościowy. Zaufanie to zostało naruszone przez globalny krach finansowy w 2008 r.
Większość osób zamieszanych w tę katastrofę
ponownie zarządza systemami finansowymi.
BitCoin i inne cyber-waluty są gotowe do spowodowania wstrząsu w finansowanych przez
rząd systemach monetarnych. Szybko przechodzimy też od pieniędzy papierowych w erę

Jak szybko może nadejść anarchia? Ostatnio
mieliśmy huragan na Florydzie. To przypomniało nam, jak szybko mogą runąć systemy,
od których jesteśmy zależni. Bezpośrednio po
huraganie nie mieliśmy wody, nie działała kanalizacja ściekowa, prąd, internet, ani telefon; mieliśmy ograniczony dostęp do pieniędzy i benzyny. Na szczęście w ciągu kilku tygodni wszystko
wróciło do normy. To przypomniało nam, jak
delikatne są te systemy, jak szybko mogą upaść
i jaki zamęt mogą wprowadzić w życiu. Gdyby
nasze systemy nie zostały szybko przywrócone,
moglibyśmy stanąć w obliczu załamania porządku społecznego.

• Watson firmy IBM jako przyczyna zmian.
W październiku 2016 r. IBM ogłosił, że wchodzimy w „erę poznawczą” komputerów. To oznacza, że wkraczamy w wiek „maszyn uczących się”.
Komputery, takie jak Watson firmy IBM, potrafią się uczyć, nie wymagając przy tym specjalnego oprogramowania. Ta nowa fala komputerów
potrafi w naturalny sposób rozmawiać z ludźmi.
IBM obecnie skupia się na zastosowaniu Watsona w prawie i medycynie. Wyobraźcie sobie,
że macie lekarza, który posiada wiedzę zawartą
we wszystkich czasopismach medycznych i posiadaną przez najlepszych lekarzy świata; ten
lekarz nigdy nic nie zapomina, nieustannie się
uczy i nigdy się nie męczy, a przy tym reaguje
natychmiast w dowolnym miejscu na świecie.
Zamiast polepszać byt zatrudnionych, technologia ta będzie zastępowała profesjonalnych
pracowników na całym świecie. Ma ona potencjał, aby spowodować trwałe zmiany wśród ludzi i w ich pracy.
Powinniśmy obserwować te przyczyny zmian
w naszych czasach, by dostrzec, jak Bóg przygotowuje światowe siły, by użyć je do spowodowania upadku obecnego złego świata i jego systemów. „Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie
wiecie, kiedy ten czas będzie” (Ew. Mar. 13:33).
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Jakich trendów powinniśmy być świadomi?
stanie zepchnięty z powrotem do XIX wieku. Ludzie nie posiadają już umiejętności
1. Szybka zmiana. Po pierwsze, powinniśmy
życiowych i wiedzy niezbędnej do tego, by
zdawać sobie sprawę, że tempo zmian przyprzetrwać w świecie bez technologii.
spiesza. Smartfon rozpowszechnił się na
całym świecie w niecałe 10 lat. Przejście na 5. Globalny transport. Ogólnoświatowy transtransport elektryczny zakłóci z pewnością
port to kolejny znaczący trend w naszym
gospodarkę opartą na ropie naftowej w najświecie. Statki kontenerowe dostarczają
bliższej przyszłości. Możemy spodziewać
towary z drugiego końca świata niemal za
się, że tempo zmian będzie ciągle rosło.
darmo. Doprowadziło to do ogólnoświatowej konkurencji w zakresie produkcji. Naj2. Współzależność. Wszystko jest ze sobą pobogatsze kraje muszą zatem konkurować na
wiązane. Zależność świata od tych połączeń
globalnym rynku z najbiedniejszymi. Powosprawia, że jest on bardzo wydajny i bardzo
duje to gwałtowne zmiany w zamożności,
podatny na zagrożenia. Współczesny biznes
wzrost płac na biednych rynkach i spadek
i rządy nie mogą funkcjonować bez elekpłac na rynkach bogatych. Systemy transtryczności, komunikacji, internetu i kompuportu i logistyki zapewniły dostawy towarów
terów. Większość systemów jest całkowicie
w ciągu jednego dnia, co wzmocniło naszą
zależna od połączonej technologii.
zależność od sprzedawców internetowych.
3. Masowa komunikacja. Z powodu globalnej
To wyniszcza przedsiębiorstwa prowadzące
komunikacji świat stał się bardzo małym
działalność w tradycyjnych siedzibach. Comiejscem. Współczesne formy komunikacji
raz częściej firmy, które nie mogą konkuropozwalają ludziom na całej kuli ziemskiej
wać w sieci, upadają.
współpracować jak nigdy dotąd. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w każdym aspek- 6. Dostarczanie wszystkiego wtedy, kiedy jest
to potrzebne. Ze względu na wydajność fircie naszego codziennego życia. Wiadomości
my przeszły na tryb dostarczania towarów
krążą dookoła świata z prędkością światła.
„w samą porę”. Oznacza to, że w większości
Dzięki temu mamy informacje, co się dzieje
lokalizacji nie ma zapasów. Sklepy spożyww każdym zakątku globu. Ponieważ każdy
cze w USA przechowują cały zapas towarów
smartfon jest komunikatorem, wzrosła jak
na półkach. Tuż przed huraganami regały
nigdy siła jednostki. Wraz ze wzrostem doszybko się opróżniają i nic nie zostaje. Występu do informacji wzrasta niezadowolenie
obraź sobie skutki takiego podejścia, gdy
mas. Zmiany, jakie zachodzą gdziekolwiek
nagłe zdarzenia przerywają łańcuch dostaw
na świecie, mogą momentalnie oddziaływać
na kilka tygodni lub miesięcy.
na resztę świata. To przygotowuje światowe systemy do szybkiego i katastrofalnego 7. Polaryzacja. Świat staje się coraz bardziej
upadku.
spolaryzowany. Myślenie „my lub oni” przenika społeczeństwa na całym świecie. Mo4. Zależność od technologii. Nasz świat jest
tyw ten znajduje wsparcie wśród polityków,
całkowicie zależny od nowoczesnych techktórzy wykorzystują polaryzację dla celów
nologii. Kiedy następuje awaria technologii
politycznych.
i komputerów, nasze nowoczesne systemy
szybko przestają działać. Wszystkie aspekty 8. Rosnący dług publiczny. Prawie każdy kraj
współczesnego świata całkowicie się zatrzyna świecie jest zadłużony. W ciągu kilku
mują, jeśli nie funkcjonują elektryczność,
najbliższych dziesięcioleci większość rząkomputery i komunikacja. Aby sobie z tym
dów zostanie przygnieciona długami, a ich
poradzić, biznesy i rządy stworzyły plany
programy nie będą realizowane ze względu
na wypadek katastrofy. Wszystkie plany
na brak funduszy. To zmniejszy ich zdolnaprawcze zależą od wsparcia z obszarów,
ność do świadczenia podstawowych usług.
których nie objęła katastrofa. Kiedy jednak
W miarę starzenia się społeczeństwa koszty
zawali się cały światowy system, nie będzie
wspierania programów socjalnych wyniszpomocy z zewnątrz. Kiedy rozpadnie się
czą rządowe budżety, tak, że nie będą mogły
wszelka nowoczesna technologia, świat zopokryć swych zobowiązań. Większość tych
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programów to zobowiązania bez pokrycia, gdyż brak jest funduszy rezerwowych.
W tym momencie zaufanie ludzi do rządu
zniknie.

(Ew. Łuk. 21:25). U tych jednak, którzy czuwają
i czekają, te wydarzenia utwierdzają wiarę. Dopiero po tym, jak systemy tego świata zostaną
całkowicie zniszczone, Bóg będzie mógł ustanoJako członkowie Kościoła przy końcu Wieku wić swoje Królestwo, „w którym sprawiedliwość
Ewangelii powinniśmy rozumieć i pocieszać się, mieszka” (2Piotra 3:13).
gdy widzimy, że siły wielkiej armii Pana ustawia- Dziękujemy Bogu, że dał nam świadomość Króją się w szeregu. Nie powinniśmy być zaskoczeni lestwa i perspektywę tych wydarzeń. On oczeani zatrwożeni, gdy te trendy i wydarzenia mają kuje od nas, że będziemy czuwać i czekać na wymiejsce w świecie, w ramach przygotowania do pełnienie tych rzeczy. Prosił nas, byśmy poszli
Bożego Królestwa.
i głosili „Ewangelię królestwa po wszystkim świeJakie powinno być nasze stanowisko? To fa- cie” (Ew. Mat. 24:14). Dziękujemy naszemu Niescynujące, że w naszych czasach możemy zi- biańskiemu Ojcu za tę znajomość, gdy modlimy
dentyfikować elementy, które doprowadzą do się: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja
zniszczenia systemów obecnego złego świata. jako w niebie, tak i na ziemi” (Ew. Mat. 6:10).
Dla cielesnego człowieka te wydarzenia i oko- „Albowiem z niego i przezeń i w nim są wszystliczności przynoszą „uciśnienie (…) z rozpaczą” kie rzeczy; jemu niech będzie chwała na wieki.
Amen” (Rzym. 11:36).

piątek, 10 sierpnia 10:45

Liviu CHIOREAN, Rumunia

„Nie zapomnij wysławiać Jego dzieł,
które wszyscy ludzie mają opiewać”

K

ochani Braterstwo, kochani Przyjaciele,
przywozimy Wam pozdrowienia naszych braci z Cluj-Napoca wraz z najserdeczniejszymi uczuciami chrześcijańskiej
miłości. Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani
Przyjaciele, dziękujemy Panu Bogu przez naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa, który
pozwolił nam zgromadzić się na tej wspaniałej
konwencji Badaczy Pisma Świętego z całego
świata. Czekaliśmy z utęsknieniem na to spotkanie, gdyż wyczuwalne jest tu szczególne zainteresowanie prawdziwą społecznością w Prawdzie
i jej wspaniałym duchu. Jesteśmy bowiem wszyscy zgodni, że żyjemy przy końcu Wieku Ewangelii i nie wiadomo, ile jeszcze takich okazji będzie nam dane przeżywać. Wiemy, że niedługo
drzwi możliwości zamkną się i wtedy nie będzie
już takich spotkań. Dlatego, drodzy Braterstwo,
czerpmy z tej okazji, jakby miała być ostatnią.
Zresztą tak powinniśmy zawsze myśleć, póki
jeszcze żyjemy w tych śmiertelnych ciałach.
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Tytuł naszej lekcji jest cytatem z Księgi Joba
(Job 36:24): „Nie zapomnij wysławiać jego dzieł,
które wszyscy ludzie mają opiewać” [wg tłum.
rum.].
Słowa te wypowiedział Elihu, który nie był
jednak przyjacielem Joba. Był on młody i czekał cierpliwie, aż trzej przyjaciele wyczerpali
wszystkie argumenty, które miały przekonać
Joba, że zgrzeszył i dlatego został ukarany przez
Pana Boga. Możemy zauważyć, że Elihu, ten tajemniczy bohater, próbował bronić Joba, udawadniając trzem przyjaciołom, że Job był jednak sprawiedliwszy niż oni sami. Zauważamy,
że Elihu zrozumiał, iż wszystkie nieszczęścia
Joba były dozwolone przez Boga.
W Reprintach 5401 br. Russell mówi następujące słowa o Elihu: „Dla Elihu jasne jest, że
ręka Boża była obecna w doświadczeniach Joba.
Szatan nie byłby w stanie zesłać tych wszystkich
nieszczęść, gdyby Pan Bóg na to nie pozwolił.
Ani człowiek, ani aniołowie jakiejkolwiek rangi,
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nie mogliby powstrzymywać woli Bożej. To Pan
Bóg mógł decydować w sprawie Joba. Tylko Pan
Bóg miał prawo poukładać wszystkie sprawy życia. Elihu bronił więc Joba stwierdzając, że był
bardziej sprawiedliwy niż jego przyjaciele. Choć
Job, zupełnie jak wszyscy pozostali ludzie, był
niedoskonały, nie został jednak ukarany z tego
powodu”.
Możemy więc zapamiętać, że Job nie został ukarany za swoje grzechy, jednak Elihu nie wiedział,
dlaczego Pan Bóg dopuścił nieszczęścia i choroby na Joba. Patrząc na słowa Elihu widzimy ich
głębię. Choć nie wypowiedziane z natchnienia,
zawierają one cenne prawidłowości odnoszące
się do każdej istoty żywej we Wszechświecie.

przez pierwszych naszych ojców. W Starym Testamencie jest dużo przykładów zapomnienia
o Bogu, w których występuje lud przymierza,
Izrael. W 5Moj. 4:23 jest napisane: „Strzeżcie
się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana,
waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak
ci to nakazał Pan, twój Bóg”. Podobne słowa napisał również Nehemiasz (Neh. 9:17): „Uchylali
się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie
czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki
i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia,
miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś”.

Drodzy Braterstwo, zapomnieli o Bogu nawet ci,
Pochylmy się teraz nad tymi słowami:
którzy otrzymali Zakon. Jeśli więc nawet ci, któ1. Mamy nie zapominać o Panu Bogu.
rzy posiadali Zakon, czyli lud Boga, zapomnieli
2. Mamy chwalić Boga za Jego dzieła.
3. Wszyscy ludzie mają opiewać Jego działa- o Nim, co możemy powiedzieć o reszcie ludzkości, której stan był gorszy? Przeczytajmy słowa
nia.
apostoła Pawła z Rzym. 1:25: „Ponieważ zamieMamy nie zapominać o Panu Bogu
nili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali
Jak można zapomnieć o Panu Bogu? Apostoł cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który
Paweł napisał w Rzym. 1:19-21: „Ponieważ to, co jest błogosławiony na wieki. Amen”.
o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż A my, żyjący w Wieku Ewangelii, nie zapominaBóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, my również o Bogu? Myślę, że wszyscy mamy
to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od takie sytuacje. W 2Piotra 1:9 czytamy: „Kto zaś
stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapoumysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, mniał, że został oczyszczony z dawniejszych swodlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako ich grzechów”.
Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne Czy wolno nam myśleć, że Pan Bóg zapomiserce pogrążyło się w ciemności”. Oto przyczyna na, tak jak my? Sądzę, że nie. Jako zapewnienie mamy Jego słowa, które są nieomylne.
zapomnienia o Bogu – grzech.
W Hebr. 6:10 czytamy: „Wszak Bóg nie jest niePan Bóg stworzył człowieka doskonałego, więc sprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waczłowiek niech o tym nie zapomina. Chciałbym szym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia
przytoczyć jeden werset z 1Moj. 2:19: „Utworzył jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujewięc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta cie”. Nasz Pan Jezus również zapewniał nas, że
i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do Bóg nie zapomina: „Czy nie sprzedaje się pięciu
człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg
istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie
jej człowiek”. Wraz z upadkiem człowiek utra- waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znacił jednak doskonałość i dlatego obecnie od- czycie niż wiele wróbli” (Ew. Łuk. 12:6-7).
szedł daleko od obrazu i podobieństwa Stwórcy,
o którym większość już zapomniała. Na począt- Mojżesz skierował następujące słowa do ludu
ku człowiek miał prawo Boże zapisane w sercu, izraelskiego, ale myślę, że one mogą mieć zastolecz po upadku to prawo już nie istnieje i musia- sowanie i dla nas (5Moj. 4:9): „Tylko strzeż się
ło być zapisane na kamiennych tablicach, tak jak i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych
w przypadku ludu Bożego, Izraela, który często rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odzapominał o Bogu. Przykładem nieufności i za- stąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego
pomnienia o Bogu jest budowanie wieży Babel życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom
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swoich synów”.
Mamy chwalić Boga za Jego dzieła
Nasz tekst dalej mówi: „Wysławiaj Jego działanie”. Dlaczego musimy wysławiać Jego działanie
i o jakie działanie chodzi?
Przeczytajmy słowa napisane na temat Izraela, gdy został wyprowadzony z ziemi egipskiej
i przeszedł przez Morze Czerwone: „Któż jest
jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty,
wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych
czynach, sprawco cudów?” (2Moj. 15:11). Naród
izraelski widział i doceniał wszystkie cuda, które
Bóg uczynił dla niego. Dlatego powstała ta pieśń
pochwalna – za wybawienie.
Czy Izrael powinien chwalić Boga? Tak, bo
z jego historii widzimy, ile dobroci okazał mu
Bóg, który nie porzucił ich na zawsze sprzed
Swego oblicza. W późniejszym okresie, opisanym w 2Kron. 20:21-22, „(…) wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty
mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn
pochwalny: Wysławiajcie Pana, albowiem na
wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać
radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici”.
Tak postąpił Jehoszafat, król Judy. Przeczytajmy
werset 30 tego samego rozdziału: „A królestwo
Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg
zewsząd mu użyczył”.
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Nasz Pan Jezus również wysławiał Ojca Niebiańskiego, więcej niż jakakolwiek inna żywa istota
we Wszechświecie. Zacytujmy Ps. 22:23,26:
„Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę
cię chwalił pośród zgromadzenia”. „Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się
ciebie boją”. Dowiadujemy się, że od momentu,
gdy nasz drogi Odkupiciel zrozumiał Boski plan
wyboru Kościoła, zaczął chwalić Pana Boga
publicznie. W Ew. Mat. 11:25-26 powiedział:
„Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze,
bo tak się tobie upodobało”. W Ew. Mat. 21:16,
przy triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, czytamy: „I rzekli mu: Czy słyszysz, co one
mówią? A Jezus mówi do nich: Tak jest; czy nigdy
nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?”. Nasz Pan chwalił Ojca do

ostatnich chwil, gdy musiał oddać Swoje życie
jako okup na krzyżu. Ew. Mar. 14:26: „A gdy odśpiewali hymn [pochwalny – tłum. rumuńskie],
wyszli na Górę Oliwną”.
A my, czy nie mamy powodów, by chwalić naszego dobrego Ojca Niebiańskiego za wszystkie
błogosławieństwa otrzymane od Niego przez
Jego pisane Słowo i przez Jego Syna, przez którego przemówił do nas „u kresu tych dni”? Nam,
żyjącym u kresu tego wieku, zostało dane najwięcej błogosławieństw, dzięki którym należy
chwalić Pana Boga. Nasza konwencja jest w harmonii ze słowami apostoła Pawła z Efez. 5:19‑20:
„Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny,
i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu
swojem Panu, dzięki czyniąc zawsze za wszystko,
w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Bogu
i Ojcu”.
Apostoł Paweł również chwalił Pana. Spotkał
Go na drodze do Damaszku, dokąd wybrał się
z zamiarem prześladowania naśladowców Jezusa. Pan Jezus jednak zwrócił mu uwagę, że tak
naprawdę prześladował Jego. Po nawróceniu
Paweł „opowiadał wiarę”, a jego współwyznawcy chwalili Boga z jego powodu (Gal. 1:23). Jak
wspaniałą rzeczą jest chwalić Pana Boga i wysławiać Go! Jacy szczęśliwi byli uczniowie, gdy
zobaczyli cud nawrócenia Szawła. Dla nich był
to wielki powód do chwalenia Boga, ponieważ
ten człowiek, który wcześniej był tak przeciwny,
nawrócił się do Chrystusa.
Chciałbym zakończyć ten aspekt chwalenia
Boga przez Jego lud cytatem z Pieśni wieczornych z 24 września, który podkreśla, że dziecko Boże powinno chwalić Boga w każdy czas.
Komentarz do tej Pieśni jest na podstawie
Ps. 63:6‑7: „Jako tłustością i sadłem byłaby tu
nasycona dusza moja, a radosnem warg śpiewaniem wychwalałyby cię usta moje. Zaprawdęć na
cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży
nocnej rozmyślam o tobie”.
„Ktokolwiek poświęca swój czas na rozmyślanie,
otrzyma wielkie błogosławieństwo, jeśli będzie
kierował swoje myśli do Wszechmocnego, doceniając Jego dobrotliwość, wysławiając Go za obfitość miłosierdzia i rozmyślając o Nim podczas godzin nocnych. Powinniśmy myśleć o Panu Bogu
jako o uosobieniu wszystkiego, co jest sprawiedliwe, pełne miłości, uprzejme, mądre w charakterze oraz w zasadach. To powinno nas pobudzać
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do wysiłków, aby stawać się podobnymi do Niego.
Im bardziej cenimy sobie szlachetny charakter,
tym bardziej pragniemy go naśladować. Im więcej potrafimy dostrzec cudów przyrody oraz dowodów Jego miłosierdzia w stosunku do nas, tym
więcej będziemy mogli Go wychwalać naszymi
sercami i wargami”.
Kontynuując te myśli, chciałbym zacytować
„Postanowienia Poranne”, które moim zdaniem,
dobrze wpisuje się w myśl ciągłego chwalenia
i wysławiania Boga przez Jego dzieci. Cytuję:
„Pragnę, aby pierwszą moją myślą było: »Cóż
oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego,
które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a Imienia Pańskiego wzywać będę (prosząc
o łaskę ku pomocy). Śluby moje złożę Panu, teraz,
przed wszystkim ludem jego« (Ps. 116:12-14).
Pamiętając o Boskim powołaniu: »Zgromadźcie
mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze« (Ps. 50:5), postanawiam, że
dzięki wspomagającej łasce Pańskiej, jako sługa
Boży, będę wypełniać dziś moje śluby i nadal
prowadzić dzieło ofiarowania ciała i jego korzyści tak, abym mógł/mogła osiągnąć dziedzictwo
Królestwa wraz z moim Odkupicielem. Będę się
starać o prostotę i szczerość w stosunku do wszystkich. Będę się starać, by podobać się nie sobie, ale
Panu, i czcić nie siebie, ale Jego. Będę się starać
czcić Pana moimi wargami, tak by moje słowa dla
wszystkich były balsamem i błogosławieństwem.
Będę się starać, by być wiernym/wierną Panu,
Prawdzie, braciom i wszystkim, z którymi mam
do czynienia, nie tylko w wielkich, ale i w małych sprawach życiowych. Ufnie oddając się Boskiej opiece i opatrzności, kierującej wszystkimi
moimi sprawami dla mego najwyższego dobra,
będę się starać nie tylko o czystość serca, ale także
odrzucać wszelki niepokój, wszelkie niezadowolenie i wszelkie zniechęcenie. Nie będę szemrać
ani narzekać na to, co Pańska opatrzność zechce
dopuścić, ponieważ: Cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu”. Jak wspaniale jest,
drodzy Braterstwo, czytać codziennie rano to
postanowienie. Im więcej o nim będziemy myśleć, tym więcej będziemy się starać go wykonać
w naszym życiu.

Boga się bój, a przykazań jego przestrzegaj, bo
na tem człowiekowi wszystko zależy; ponieważ
każdy uczynek, i każdą rzecz tajną, lub dobrą,
lub złą, Bóg na sąd przywiedzie”. Zauważamy, że
w tych dwóch wersetach Salomon podsumowuje sprawy każdego człowieka. Ludzkość albo buduje swój charakter, albo go niszczy, lecz musi
pamiętać o dniu sądu, o Tysiącletnim Królestwie, gdy każdy będzie mógł się usprawiedliwić
lub obwinić za to, że miał szansę zbudować szlachetny charakter, bać się Boga, chwalić Go, lecz
tego nie zrobił. Przyp. 15:3: „Na każdem miejscu
oczy Pańskie upatrują złe i dobre”. W I Tomie
Wykładów Pisma Świętego br. Russell napisał
następujący komentarz do cytowanego fragmentu Kazn. 12:14: „Nie chcielibyśmy być posądzeni o ignorowanie obecnej odpowiedzialności
świata, która spoczywa na każdym człowieku,
proporcjonalnie do posiadanego światła, większego lub mniejszego, bez względu na to, czy jest
to światło natury, czy objawienia. »Bóg bowiem
odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą
rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą« (Przyp. 15:3;
Kazn. 12:14). Dobre i złe czyny spełniane w tym
życiu otrzymają sprawiedliwe wynagrodzenie teraz lub w przyszłości”.
Po zakończeniu wielkiego ucisku, gdy ludzkość
będzie już wypróbowana, nawróci się do swojego Stwórcy, jak sugeruje nam historia króla Nabuchodonozora z Księgi Daniela. Siedem czasów jego wygnania przedstawia nam człowieka,
który stał się podobny bestiom. Gdy jednak
zakończył się czas jego obłędu, ocucił się, uznał
wyższość Boga nad królestwami świata, mówiąc
(Dan. 4:34): „A po skończeniu onych dni podniosłem ja Nabuchodonozor w niebo oczy moje,
a rozum mój do mnie się zaś wrócił, i błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego na wieki chwaliłem
i wysławiałem; bo władza jego władza wieczna,
a królestwo jego od narodu do narodu”.

Prorok Jeremiasz napisał następujące słowa (Jer. 16:19): „Panie, mocy moja i siło moja,
i ucieczko moja w dzień utrapienia! Do ciebie
przyjdą narody od kończyn ziemi, i rzekną: Zaiste się fałszu trzymali ojcowie nasi, i marności,
w których żadnego pożytku nie było”. Każdy, kto
Wszyscy ludzie mają opiewać Jego działania naprawdę będzie chciał nawrócić się do Boga,
„(…) które wszyscy ludzie mają opiewać”. Należy zostanie uzdrowiony, w myśl proroka Jeremiaw tym momencie wspomnieć słowa Salomona sza (Jer. 17:14): „Uzdrów mię, Panie! a będę
(Kazn. 12:13-14): „Suma wszystkiego, coś słyszał: uzdrowiony: zbaw mię, a będę zbawiony; albowiemeś ty chwała moja”.
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W mesjanistycznym Psalmie Dawid opisał ludzkość i jej postawę (Ps. 22:27): „Będą jeść ubodzy,
i nasycą się; chwalić będą Pana, którzy go szukają; serce wasze żyć będzie na wieki”. Jak wspaniałe są słowa tego Psalmu – ludzie będą szukać i chwalić Boga, gdy zostaną wyzwoleni spod
wszelkich ucisków i złych wpływów, przez które
zostali zniewoleni.

i ludzkich połączą głosy w jeden chór, w celu
uwielbienia Boga i Jego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, za wspaniałe dzieło odnowienia wszelkich rzeczy w niebie i na ziemi. Wtedy również wypełnią się słowa Księgi Obj. 19:5:
„Tedy wyszedł głos z stolicy, mówiący: Chwalcie
Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go
boicie, i mali, i wielcy”.

W Ps. 86:8-10 Dawid tak opisuje Pana Boga:
„Nie masz żadnego podobnego tobie między bogami, o Panie! I nie masz takowych spraw, jako są
twoje. Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twojem,
Panie! i wielbić będą imię twoje. Boś ty jest wielki,
a czynisz cuda; tyś sam jest Bogiem”. Gdy skończy się tysiącletnie królowanie, Pan odda królestwo w ręce Ojca, a potem, gdy ludzie przejdą
ostateczną próbę, miliardy istot niebiańskich

Choć słowa Elihu nie były natchnione, okazały się prawdziwe. Job 36:24: „Pamiętajże, abyś
wysławiał sprawę jego, której się przypatrują ludzie”.
Drodzy Braterstwo, niech lekcje wynikające
z omawianych wersetów będą dla nas zachętą
do uwielbienia Boga i Jego ukochanego Syna,
razem ze wszystkim, co należy do Jego Wszechświata. Amen.

piątek, 10 sierpnia 12:00

J. JOSHUA, Indie

Ofiara za umarłych (za świat) –
tajemnica naszego poświęcenia

D
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rogo umiłowani w Chrystusie Bracia
i Siostry, Święci Najwyższego, który jest
naszym Niebiańskim Ojcem. Obecność
na tej błogosławionej konwencji, tu, w Polsce,
jest dla mnie wielkim zaszczytem i przywilejem
od Pana. Przywożę ze sobą wiele, wiele wyrazów
miłości z mojego kraju – Indii, oraz od wielu
zborów i świętych, jacy tam mieszkają. W moim
języku powiedzielibyśmy Wam wszystkim: „Vaalthukal matrum Vannakkam!”

Gdy Jezus ofiarował się w rzece Jordan, rzekł
w swym sercu, że Bóg nie pragnie ofiar i całopaleń. W całopaleniach i ofiarach za grzech
Bogu się nie upodobało! W starożytności, gdy
składano ofiary w Przybytku, niektóre z nich
(szczególnie całopalenia, ofiary spokojne, ofiary dobrowolne i z pokarmów) były miłą wonnością Bogu. Gdy jednak ofiary były składane
ze względu na grzech, nieposłuszeństwo bądź
przestępstwo, nie były Bogu przyjemne.

Wykład, którym pragnę się z Wami dzisiaj podzielić, zatytułowałem: „Ofiara za umarłych (za
świat) – tajemnica naszego poświęcenia”. Mój
tekst przewodni pochodzi z Hebr. 10:5-7, gdzie
czytamy o Jezusie: „Przetoż wchodząc na świat,
mówi: Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech nie
upodobałyć się. Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi napisano o mnie), abym czynił, o Boże!
wolę twoję”.

W 1Sam. 15:22 czytamy: „I rzekł Samuel: Izali
się tak kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach,
jako gdy kto słucha głosu Pańskiego? Oto, posłuszeństwo lepsze jest niżeli ofiara, a słuchać lepiej
jest, niż ofiarować tłustość baranów”. W czasach
starożytnych niektórzy prorocy oraz królewscy
kapłani, tacy jak Samuel, znali cel składania
ofiar. Wiedzieli, że czynność ta nie przynosiła
zwykle błogosławieństw.
Według Zakonu ten, kto zachował prawo, mógł
żyć na wieki. Istnieją jednak ofiary, które są miłe
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Bogu, takie jak ofiarowanie – oddanie się, zobowiązanie do czynienia Bożej woli. Ktokolwiek
ofiarowuje się, by czynić Bożą wolą, nazwany jest
świętym! W Ps. 50:5 czytamy: „Zgromadźcie mi
świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze”. Nasze poświęcenie jest przymierzem z Bogiem przy ofierze. W Jana 4:34
Jezus powiedział: „Mójci jest pokarm, abym czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał sprawy
jego”. Pokarm czyli jedzenie jest potrzebne do
życia. Zatem nasze posłuszeństwo w ofiarowaniu jest jak podtrzymujące życie pożywienie.
Pamiętamy słowa Ps. 116:14: „Śluby moje oddam
Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego”.
Warto zwrócić uwagę, że żaden z synów Aarona,
mimo pochodzenia z pokolenia kapłańskiego,
nie ofiarował „chleba” Boga swego na ołtarzu,
jeśli miał jakąś skazę. W 3Moj. 21:17-21 czytamy: „Powiedz Aaronowi, i rzecz: Ktobykolwiek
z potomstwa swego w narodziech swych, miał na
sobie wadę, niechaj nie przystępuje, aby ofiarował chleb Boga swego.[BG] Żaden mężczyzna,
który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował:
a więc ani ślepy, ani chromy, ani ze zniekształconą twarzą, ani z przydługimi kończynami, ani
mężczyzna, który ma złamaną nogę lub złamaną
rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem
na oku, ani chory na świerzb, ani parszywy, ani
z uszkodzonymi jądrami. Żaden z potomków
Aarona, kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie
przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest
ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu”.
•

•
•

•

Przykładem może być problem ze wzrokiem:
– krótkowidz – szemramy lub narzekamy na
Boże kierownictwo, ponieważ nie dostrzegamy, że nawet przeciwności są dla najwyższego dobra „wybranych Bożych”; bądź:
– dalekowidz – nie widzimy możliwości do
usługiwania sobie nawzajem, które często
mamy na wyciągnięcie ręki.
Chromy: okazujemy stronniczość – rzadko
na czyjąś korzyść, zwykle na swoją własną.
Zniekształcona twarz (ang. Biblia Króla Jakuba: płaski nos): nie jesteśmy w stanie wyczuć wonnych składników w ofierze brata
bądź siostry.
Przydługie kończyny: nasze ciało przeszkadza nam w duchowym rozwoju, przez cały
czas utrudniając czynienie Bożej woli, tak

jakbyśmy tego chcieli.
Apostoł Paweł w Rzym. 7:24 napisał o tym:
„Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi z tego
ciała śmierci?”. Chociaż nie możemy „ofiarować
chleba”, mamy jednak Najwyższego Kapłana
„świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników”, do którego możemy się
przybliżać. Przez Niego możemy składać nasze
ofiary i mogą zostać one uznane za przyjemne
Bogu. Podobnie jak czytamy w 3Moj. 21:22, że
syn Aarona ze skazą mógł mimo to spożywać
chleb swego Boga, tak my, z Bożej łaski, mamy
przywilej karmić się Chlebem Żywota, Jezusem.
W ten sposób nasze ofiary są przyjemne, a my
przez wiarę możemy spełnić wymagane warunki.
Jak karmimy się tym „chlebem”? Gdy widzimy
drogich świętych Bożych, żarliwych i szczerych nawet wśród przeciwności, prowadzących
chrześcijańskie życie najlepiej jak umieją:
•
•
•

Czy nie pobudza nas to, byśmy czynili podobnie? Zatem wierność innych względem
Boga zachęca i wzmacnia nas.
Są to ofiary, w których Bóg ma upodobanie.
Ofiarowujemy się dla dobra innych, a nie dla
nas samych, jak powiedział apostoł Paweł:
„Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale
każdy też, co jest drugich” (Filip. 2:4).

3Moj. 9 pokazuje sposób, w jaki pomazani kapłani-ofiarnicy mieli sprawować swe powołanie:
przez ofiarowanie aż do śmierci. W ten sposób
mogą stać się błogosławiącymi całą ludzkość.
W 3Moj. 9 wspomniane są dwa błogosławieństwa:
• 3Moj. 9:22 – pierwsze błogosławieństwo
dane zanim Aaron przychodzi od ołtarza.
Pokazuje to, że podczas Wieku Ewangelii,
nawet zanim ofiary są dokonane, kapłaństwo może błogosławić świat. Podczas obecnego wieku ofiarniczego, zanim wszyscy
wejdziemy do Miejsca Najświętszego czyli
stanu duchowego, wszędzie, gdzie znajduje
się królewskie kapłaństwo, na wszystkich,
którzy się z nim stykają, spływa każdego
dnia mniej lub bardziej wyraźne błogosławieństwo;
• 3Mojż 9:23 – drugie błogosławieństwo dane
jest, gdy Mojżesz i Aaron wychodzą z Przybytku i błogosławią ludowi. Obrazuje to błogosławienie i przywrócenie całej ludzkości
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po tym, jak Kościół wejdzie do swej chwały.
W ten sposób błogosławienie ludu pojednaniem następuje ostatecznie przez wierność
w ofiarowaniu po stronie kapłaństwa – klasy
Kościoła.

kapłan, który kropił krwią cielca w Miejscu Najświętszym, następnie kropił krwią kozła w tym
samym miejscu – na Ubłagalni i przed nią. Dopiero wtedy pojednanie mogło dotrzeć do obozu Izraela – obrazu czyli typu całego świata.

W 3Moj. 9 wśród siedmiu ofiarowanych zwierząt sześć było w parach. Cielec, baran i baranek ofiarowane były wraz z drugim zwierzęciem. Ostatnie zwierzę – kozioł – nie. W ten
sposób 3Moj. 9 wyraźnie wskazuje, że kozioł
nie był częścią pojednania, ponieważ cała zasługa była zapewniona w cielcu. Niemniej jednak
Bogu upodobało się ustanowić taki obraz, by
zilustrować Jego cel odnośnie współudziału Kościoła z Jezusem w „ofierze za grzech”. Musimy
pamiętać, że ofiara za grzech nie jest okupem.
Zasługa pojednania za cały świat, wliczając nas,
znajduje się wyłącznie w ofierze Jezusa. To On
był pozafiguralnym cielcem. Podczas Wieku
Ewangelii zastosowanie zasługi Jezusa jest ograniczone wyłącznie do domowników wiary. Zasługa ta nie trafi do pozostałych ludzi, dopóki
nie zakończy się jej zastosowanie wobec domu
kapłanów, Kościoła. Może to zostać dokonane
wyłącznie przez jego śmierć. Kozioł reprezentuje usprawiedliwione człowieczeństwo Kościoła,
które ma zostać złożone na ołtarzu w identyczny sposób, jak był ofiarowany cielec. Najwyższy

Zatem, drodzy Braterstwo, w ten sposób zdajemy sobie coraz mocniej sprawę z wagi naszego ofiarowania. Musi ono trwać aż do naszej
śmierci. Wówczas błogosławieństwa dostąpi
cały świat, jak czytamy w 1Kor. 15:29: „Cóż tedy
uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych?
Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to
po cóż się dają chrzcić za nich?”. Zostaliśmy
ochrzczeni „za umarłych”, za całą ludzkość.
Ta śmierć jest na rzecz innych. Przez tę śmierć
stajemy się środkiem błogosławienia dla całej
ludzkości. Dlatego powinniśmy zawsze pamiętać, że najwyższym poziomem życia w obecnym
Wieku Ewangelii jest życie ofiarnicze. Nic więcej. Podczas gdy wypełniamy nasz ślub ofiarowania – pozafigurę tych figuralnych ofiar – i to
aż „do śmierci”, stajemy się przez to świętymi.
Jesteśmy w ten sposób przygotowywani do naszego przyszłego dzieła królów i kapłanów, by
przywracać, rządzić i błogosławić całą ludzkość.
Amen.

piątek, 10 sierpnia 12:25

John KENNEDY, Indie

Cuda Jezusa Chrystusa

D

rodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Przywożę Wam pełne miłości pozdrowienia od całej społeczności braterskiej
w Indiach, a w szczególności od zboru HBR
Layout w Bangalore, do którego uczęszczam.
To wielki przywilej i zaszczyt uczestniczyć w tej
wspaniałej społeczności i mieć tę okazję do
dzielenia się świętymi słowami naszego Ojca
Niebieskiego. Składam najszczersze wyrazy
wdzięczności przede wszystkim naszemu Ojcu
Niebieskiemu oraz Jego Jednorodzonemu Synowi, a naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Składam również serdeczne podziękowania braciom i siostrom, którzy dali mi tę
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możliwość.
Temat, który wybrałem na wykład, to „Cuda Jezusa Chrystusa” (Ew. Mat. 8:1-9:8). Cuda te są
odnotowane także w innych Ewangeliach; jednak Ewangelia Mateusza umieszcza je na spójnej osi czasu.
Cuda
Co ciekawe, ta seria cudów została ujęta zaraz
po kazaniu na górze, co stanowi tło, które pozwala nam na bardziej wnikliwe spostrzeżenia.
Nasz wielki Nauczyciel dokonał tych cudów
z trzech powodów:
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1. Aby zwrócić uwagę na swoje przesłanie.
2. Aby zobrazować wielkie dzieło przyszłości, kiedy w Królestwie Jego potęga i chwała uzdrowią wszystkie choroby, całkowicie podnosząc ludzkość ze stanu grzechu
i śmierci (R4576).
3. By były znakiem dla religijnych przywódców w tamtym okresie, umożliwiającym
zrozumienie czasów i chwil.
Cud pierwszy (Ew. Mat. 8:1-4): Uzdrowienie
trędowatego Żyda
Trąd, bardzo rozpowszechniony na Bliskim
Wschodzie, jest w Biblii symbolem grzechu
(3Moj. 13-14), a pozbycie się go reprezentuje
oczyszczenie z grzechu. Jezus nakazał, aby tego
cudu nie rozgłaszać wśród ludu, ponieważ to
uczyniłby Go zbyt popularnym, jak w niektórych przypadkach, kiedy żądano, by obwołać
Go królem (Ew. Jana 6:14-15). Polecił jednak,
aby cud został zgłoszony najwyższemu kapłanowi. To był wymóg zakonu. Ponadto Jezus chciał,
aby ten cud był „świadectwem dla nich”, którzy
ostatecznie mieli wydać na Niego wyrok. Ten
cud potwierdził Jego władzę nad Żydami.
Cud drugi (Ew. Mat. 8:5-13): Wiara setnika
Drugi cud potwierdza moc naszego Mistrza nad
poganami. W tym cudzie nasz Pan zaświadczył
o pogańskim setniku, którego sługę uzdrowił, że
jego wiara była większa od tej, jaką znalazł wśród
Izraelitów. Jezus powiedział do setnika: „Idź,
a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie”. W tych słowach jest lekcja – możliwości naszego Pana były
nieograniczone. Jego błogosławieństwa dla nas
są proporcjonalne do naszej gotowości przyjęcia ich przez wiarę; wszak „bez wiary nie można
podobać się Bogu” (Hebr. 11:6). Ci, którzy nie są
w stanie wyćwiczyć wiary, nie mogą mieć udziału w błogosławieństwach oferowanych podczas
Wieku Ewangelii i będą musieli poczekać na
ziemskie błogosławieństwa Tysiącletniego Królestwa. Ten drugi cud posłużył jako próba, a Pan
proroczo zapowiedział coś, co Jego słuchaczom
musiało wydawać się dziwne – „wielu przyjdzie
ze wschodu i z zachodu” (pogan), aby związać
się z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie, podczas gdy Izraelici zostaną odcięci od
Bożej łaski i wrzuceni w zewnętrzne ciemności,
i tam będą cierpieć. Ta niełaska spoczęła na nich
szczególnie od czasu zniszczenia Jerozolimy
przez armię rzymską w 70 roku n.e.

Trzeci cud (Ew. Mat. 8:14-22): Jezus leczy
wielu; cena podążania za Jezusem
Trzeci cud Jezusa pokazuje Jego moc nad chorobami i demonami. Poczynając od teściowej
Piotra i ludzi opętanych przez demony, Jezus
swoim słowem uzdrowił wielu chorych i wypędził złe duchy. Jest to wypełnienie proroctwa
Izajasza (Izaj. 53:4): „lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie”. Jezus złożył Siebie jako ofiarę za grzech (pozafiguralny
cielec) podczas trzech i pół roku swojej służby,
która zakończyła się na Kalwarii. On również
dał nam przykład, abyśmy mieli udział w późniejszej części ofiary za grzech (klasa kozła
Pańskiego). Jego napomnienie, aby pozostawić
światowe rzeczy i podążać za Nim, jest drogą do
bycia Jego uczniami i uczestniczenia w ofierze
za grzech. Taka jest cena pójścia za Nim, o której wspomniał w innym miejscu, zalecając obliczenie kosztów naszego ofiarniczego życia. „Kto
nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie
może być uczniem moim. Któż bowiem z was,
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw,
i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie?”
(Ew. Łuk. 14:27‑28).
Czwarty cud (Ew. Mat. 8:23-27): Jezus ucisza
burzę
Jezus uciszył burzę będąc na pokładzie łodzi
razem ze swoimi uczniami. Dowodzi to Jego
władzy nad siłami natury. Apostołowie, w przeciwieństwie do wiary zademonstrowanej przez
setnika, okazali mało zaufania. Wzmianka Jezusa o ich słabości w wierze, a także wyratowanie
ich przez zgromienie wiatrów i morza, są lekcją dla nas. Nasza wiara zostanie sprawdzona
w tych trudnych czasach. Otrzymaliśmy napomnienie, abyśmy byli silni w wierze. Jezus powiedział: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na
ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łuk. 18:8). Nie bądźmy przyczyną zmartwienia naszego Pana, lecz
raczej powodem do radości przez naszą wierność względem Jego woli.
Cud piąty (Ew. Mat. 8:28-34): Jezus uzdrawia
dwóch opętanych
Uzdrowienie dwóch mężczyzn opętanych przez
demony pokazuje, że nasz Pan posiadał władzę
nad złymi duchami. Wygnanie demonów z ludzi i posłanie ich w stado świń, które następnie
utopiły się w morzu, wywołało kilka różnych
reakcji. Pasterze świń, zaciekawieni i zdumieni
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tym cudem, pobiegli, aby poinformować innych
dziećmi Abrahama i dziedzicami błogosłaludzi w wiosce o cudzie, którego dokonał Jezus.
wieństw danych Abrahamowi, Izaakowi i JaMieszkańcy wioski zareagowali na tę wiadokubowi. Ten drugi cud pokazuje, że wiara
mość błaganiem naszego Pana, aby opuścił ich
jest tutaj narzędziem i przez wiarę my, pookolicę, ponieważ uważali, że Jego obecność
ganie, w Bożych oczach jesteśmy uważani za
doprowadzi do jeszcze większych strat niż utousprawiedliwionych. Te dwa cuda ukazują
nięcie ich stad. Podobnie jak dobry uczynek
Jego pierwsze przyjście aż do Jego śmierci
dokonany przez naszego Pana był różnie poi późniejsze, wynikające z tego wydarzenia.
strzegany przez ludzi, tak samo jest w przypad- 3. Trzeci cud – uzdrawianie i wypędzanie deku Jego uczniów i naśladowców. Nie jesteśmy
monów z wielu ludzi – obrazuje dzieło całego
z tego świata, a świat będzie nas nienawidził, ale
Wieku Ewangelii. Podczas tego okresu wielu
pocieszamy się, wiedząc, że Jego znienawidził
zostało uzdrowionych z grzechu i wyzwolowcześniej niż nas (Ew. Jana 15:18-19).
nych z niewoli Szatana, aby mogli ubiegać
się o nagrodę niebiańskiego powołania. ZoCud szósty (Ew. Mat. 9:1-8): Jezus uzdrawia
staliśmy jednak pouczeni, że kosztem pójsparaliżowanego
ścia za Nim jest oddanie Panu wszystkiego,
W tym cudzie Jezus wyleczył sparaliżowanego,
co posiadamy. Biblia przypomina nam rówmówiąc: „Odpuszczone są grzechy twoje”. To ponież, że wąska droga jest samoofiarowaniem
kazuje Jego władzę nad grzechem. Podobnie jak
i że nasz związek z tym światem zmienia się,
trąd, paraliż jest także symbolem grzechu. Jezus
od kiedy rozpoczynamy uświęcone życie.
powiedział następnie, że ma moc na ziemi, aby 4. Czwarty cud – uciszenie burzy i uratowanie
odpuszczać grzechy. Wielu ludzi było świaduczniów – obrazuje żniwo pod koniec Wiekami tego cudu i oddało chwałę Bogu. Fakt, że
ku Ewangelii. Jest to czas ucisku, w którym
tłumy z tej okazji chwaliły Boga, jest wyjątkowy
świat odbywa burzliwą podróż, podczas
w porównaniu z innymi cudami dokonanymi
gdy uczniowie Jezusa są pewni otrzymania
przez Jezusa.
zbawczej łaski. Jesteśmy zarazem pouczeni,
abyśmy pozostali wierni.
Obraz i pozaobraz
5. Wypędzenie dwóch demonów jest pięknym
Powyższe sześć cudów i przesłanie, które nasz
obrazem dwóch chrześcijańskich systemów,
Pan przekazał w szerszym obrazie, bardzo wyktóre zostaną wrzucone do jeziora ognia
raźnie ukazują pełny Boski plan, poczynając od
w ramach walki Armagieddonu. To zakońpierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa, poczy ich bezbożną dominację nad religią,
przez drugie przyjście, kiedy Królestwo zostaje
a wrzucenie ich do jeziora ognistego symustanowione w mocy i chwale do celu zamierzobolizuje całkowite unicestwienie tych sysnego przez Boga.
temów. Niemniej jednak reakcja ludzi, któ1. Podczas pierwszego przyjścia nasz Pan
rzy będą świadkami upadku tych systemów
przybył do Żydów – zagubionych owiec
w czasie ostatecznym, będzie pełna strachu
Izraela. Wszystkie Jego cuda i błogosławieńi odrzucenia naszego Pana (Obj. 1:7).
stwa były przeznaczone dla nich. Niebiań6. W ten sposób Wiek Ewangelii dobiegnie
skie powołanie w pierwszej kolejności było
końca, a niebiańskie Królestwo zostanie
skierowane do nich. Jednak tylko garstka
wprowadzone wraz z ustanowieniem tyIzraelitów przyjęła naszego Pana i poszła za
siącletniego panowania naszego Pana. PodNim. Większość nie rozpoznała, że był Meczas tego tysiącletniego panowania nasz
sjaszem, z którym wiązali swoje nadzieje.
Pan i Jego Oblubienica będą działać na
Zostało to pokazane w pierwszym cudzie –
rzecz podniesienia całego rodzaju ludzkieuzdrowieniu Żyda z trądu.
go z grzechu i upadku. W rezultacie cała
2. Odrzucenie Izraela jako narodu i zaproszeludzkość uzna Ojca Niebieskiego i odda Mu
nie pogan do wysokiego powołania można
chwałę. Jest to przedstawione w ostatnim
zauważyć wyraźnie w odniesieniu do setcudzie – uzdrowieniu sparaliżowanego.
nika i wiary, jaką okazał. Poganie ostatecznie będą stanowili większość powołanych Drodzy Bracia i Siostry; nasz Ojciec Niebieski
w Wieku Ewangelii. Przez wiarę stają się tak nas umiłował, że podarował nam tę cudow-
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ną prawdę. W tych ostatnich dniach przemówił On do nas przez swojego Syna objawiając
cudowną prawdę. Żyjemy w okresie, w którym
nasz Pan Jezus jest gotowy, aby z nami wieczerzać, jeśli tylko usłyszymy Jego pukanie i otworzymy Mu drzwi (Obj. 3:20). Czas jest blisko;
nasz wyścig może się skończyć w każdej chwili,

a obecny świat przechodzi destrukcyjne zmiany, które ostatecznie zniszczą obecny porządek
rzeczy. Nie bądźmy słabi w wierze; zamiast tego
z ufnością zbliżmy się do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę, ku pomocy w potrzebie. Trzymajmy się mocno. Dziękuję. Amen.

sobota, 11 sierpnia 09:10

Jean SIWEK, Francja

Trzy aspekty śmierci naszego
Pana Jezusa

D

rodzy Bracia i Siostry, drodzy Przyjaciele, „Postanowiłem bowiem, będąc
wśród was, nie znać niczego więcej, jak
tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”
(1Kor. 2:2). Takie są słowa apostoła Pawła. Tak
samo i ja chciałbym Wam nieco powiedzieć o
śmierci naszego Pana.
Zanim jednak zaczniemy nasz wykład, powróćmy na chwilę do Edenu. Adam, stworzony jako
doskonały i wolny człowiek, okazał nieposłuszeństwo wobec Boga. Naruszył przez nie Bożą
sprawiedliwość. Stał się winnym wobec Boga.
Usiłował się, co prawda, usprawiedliwić, obwiniając Ewę, ale człowiek sam z siebie nie może
usprawiedliwić się przed Bogiem. Okazując nieposłuszeństwo, zgrzeszył i stał się niewolnikiem
grzechu. Będąc zaś nieposłusznym, pozbawił
się bliskości i chwały Bożej. Zerwał społeczność z Bogiem. Wraz z Adamem winnymi, wydanymi grzechowi i oddalonymi od Boga, stali
się wszyscy jego potomkowie. Jednak nawet w
sam dzień przestępstwa miłość Boża pozwoliła
na zajaśnienie światła nadziei. W konsekwencji
Bóg ponowił swą obietnicę wobec swych wiernych sług. Pisząc do Rzymian, apostoł Paweł
wzmiankuje o tym wielkim dramacie ludzkości. W Rzym 3:23‑28 czytamy: „Wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski,
przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.
Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania
przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów

popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej
- wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i aby
pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. W tych
wersetach Paweł zapewnia nas, że nasz Pan Jezus Chrystus przyniósł przez swą śmierć rozwiązanie każdego z problemów, które pojawiły
się w Edenie. Postaramy się w prosty sposób
przeanalizować trzy błogosławieństwa, jakie
bezpośrednio wynikają ze śmierci Jezusa i są
odpowiedzią na wymienione wcześniej problemy. Winie odpowiada usprawiedliwienie, wyobcowaniu czy zniewoleniu odpowiada okup,
a separacji – ubłaganie.
1. Usprawiedliwienie
Udajmy się najpierw na dziedziniec sprawiedliwości, tam, gdzie sądzony jest nasz Pan. Został
On zaprowadzony do arcykapłana Kaifasza.
Członkowie Sanhedrynu przyprowadzili fałszywych świadków. W ich obliczu Jezus milczał.
Kiedy jednak nasz Pan przyznał, że jest Synem
Bożym, Kaifasz oskarżył Go o bluźnierstwo.
Według 3Moj. 24:16 ten grzech zasługiwał na
śmierć przez ukamienowanie. Starsi zadecydowali, że należy Go uśmiercić i wydali Go Piłatowi, aby się nie skalać przed Paschą. I tutaj Jezus nadal milczy. Tymczasem w karcerze trzech
morderców czeka na śmierć przez ukrzyżowanie. Trzy krzyże zostały przygotowane dla Barabasza i jego wspólników. Te egzekucje mają
mieć miejsce tuż przed świętem Paschy, bo Piłat
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chce ostrzec przed nieposłuszeństwem ogromny tłum, który zbiera się w Jeruzalem, by obchodzić święto. Aż tu nagle otwierają się drzwi
karceru, Barabasz zostaje odłączony od swoich
dwóch współwięźniów i, nie rozumiejąc, co się
dzieje, zostaje wyprowadzony z więzienia. Kilka chwil później związany bandyta znajduje się
na dziedzińcu u Piłata naprzeciw Jezusa. Nie
rozumie, co tam robi, więc Piłat, daleki od wyobrażenia sobie, co się stanie dalej, przedstawia
ludowi dwóch ludzi. Mając nadzieję, że uda mu
się uratować Jezusa, proponuje zgodnie z tradycją uwolnienie jednego z dwóch więźniów – Jezusa albo Barabasza. Przywódcy kapłanów buntują tłum, aby Piłat wydał im Barabasza. I choć
pięć dni wcześniej oklaskiwali Jezusa, krzyczą
teraz: Ukrzyżuj Jezusa i uwolnij nam Barabasza!
Chcąc zadowolić tłum, Piłat uwalnia bandytę.
Czy możemy sobie wyobrazić, co myśli w tym
momencie? On, skazany jako morderca, zostaje
po prostu uwolniony z kajdanów i wypuszczony. Inny umrze za niego, a tym innym jest Jezus,
sprawiedliwy człowiek bez grzechu, Syn Boży.
Niesprawiedliwy Barabasz wróci do domu, jak
gdyby nic się nie wydarzyło. Piłat nie będzie go
już ścigał z powodu morderstwa, ponieważ jest
uniewinniony. Nie wiemy ani jaki jest stan ducha tego człowieka w tamtej chwili, ani co zrobi
z otrzymaną łaską. Może sobie myśli: „Ja nikogo
o nic nie prosiłem, ani tego człowieka, ani nikogo
innego. Jeśli się nie broni, to jego problem. Ja będę
żył i nic mu nie zawdzięczam”. A może, wręcz
przeciwnie, w duchu dziękuje Bogu za ten cud?
Może sobie mówi: „Cóż to mi się przydarza?
Kim jest ten człowiek, który pozwala się ukrzyżować bez zmrużenia oka, i to na krzyżu, który
był przeznaczony dla mnie?”. Jestem pewien, że
każdy z nas się zgodzi, iż jedynym stosownym
wyrazem wdzięczności wobec Tego, który obdarował go łaską, byłoby oddać hołd owemu wyjątkowemu człowiekowi, ukorzenie się i stanie
chrześcijaninem. Przed trybunałem Piłata Jezus
nie był sądzony zgodnie z prawem. Niczym nie
zasłużył na tę niegodną śmierć. Sam sędzia odmówił przejęcia odpowiedzialności za skazanie
Go, umywając ręce, by nie ponosić odpowiedzialności za krew tego Sprawiedliwego. Jest to
wyjątkowy i jedyny w swym rodzaju fałszywy
proces. Wszyscy, którzy uczestniczą w tej parodii, nie mają pojęcia, że równocześnie odbywa się zupełnie inny proces, proces na zupełnie
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inną skalę, proces uniwersalny. Tam sędzią jest
nasz Ojciec Niebieski, właśnie On sam. A oskarżonym jest Adam wraz z całym swoim potomstwem; to znaczy z każdym z nas.
Cztery tysiące lat wcześniej wielki Sędzia wymagał kary śmierci za nieposłuszeństwo Adama
i od tamtego momentu wszyscy ludzie szli do
grobu. Tego dnia nastąpił jednak spektakularny
zwrot wydarzeń. Sprawiedliwy Człowiek stawia
się spontanicznie przed trybunałem. Stawia się
jako winny i dobrowolnie bierze na siebie grzech
Adama. To Jezus, który opuścił swoją niebiańską chwałę i przyszedł na ziemię jako doskonały Człowiek. Wziął na Siebie wszystkie grzechy
świata, o czym prorokował Izajasz: „wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo nieprawości
ich on sam poniesie”. Dzięki temu Adam i wszyscy ludzie będą mogli zostać usprawiedliwieni, o czym mówi apostoł Paweł w Rzym. 5:18:
„Przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich
ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota”. Będą mogli wyjść ze swych grobów, tak jak
Barabasz opuścił swój karcer.
A jak człowiek korzysta z tej łaski? Jest sporo
osób, które nie są świadome tego, że Jezus za
nie umarł. Będą musieli zrozumieć to później
i przyjąć Jezusa za swego Zbawiciela, aby znaleźć
usprawiedliwienie przed Bogiem i móc żyć. Są
też tacy, którzy zrozumieli, że Jezus wziął na siebie ciężar ich grzechów, że się dla nich poświęcił.
Ci, którzy mają tę wiarę, są usprawiedliwieni za
darmo, z Jego łaski, jak to mówi apostoł Paweł.
Niektórzy zwracają się więc do swego Zbawiciela i w ramach wdzięczności dla Niego angażują
się w Jego służbę, a Jezus okrywa ich szatą sprawiedliwości. W 2Kor. 5:21 czytamy: „Albowiem
on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością
Bożą w nim”. Jezus przypisuje im swoją sprawiedliwość. W Bożych oczach są wybieleni, uważani za sprawiedliwych. Wierność aż do śmierci
pozwoli im dostąpić najwyższego szczęścia stania się członkami Oblubienicy Pana. Inni natomiast wiedzą, że Jezus za nich umarł. Chętnie
przebywają na Jego dziedzińcu, ale nie reagują,
jak powinni. Czy ktoś, kto uznaje i docenia ofiarę Pana, może rozsądnie pozostać obojętny na
rękę, którą On do nas wyciąga? Bóg zechciał,
aby nasz grzech, nasza niesprawiedliwość została przelana na Jezusa, a sprawiedliwość Jezusa
oddana za nas. Dziękujmy za to Panu każdego
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dnia, przybliżajmy się do Niego, aby Mu służyć
i pozwólmy, by On nas prowadził.
2. Odkupienie
Przyjrzyjmy się teraz drugiej lekcji, przedstawionej przez apostoła Pawła: „Przez odkupienie,
które się stało w Chrystusie Jezusie”. Słowo „apolutrosis” ma według Stronga następujące znaczenia: uwolnienie na skutek zapłacenia okupu,
odkupienie, wyzwolenie uzyskane przez wykupienie.
• Uwolnienie, wyzwolenie
Słowa: uwolnienie, wyzwolenie pozwalają przypuszczać, że istniało ujarzmienie, uciemiężenie, wyobcowanie, czy też niewola lub uwięzienie. Dokładnie w takiej sytuacji znajdował
się nasz pierwszy ojciec po nieposłuszeństwie.
W Jana 8:34 Jezus mówi: „iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu”. Tak więc Adam,
a wraz z nim jego potomkowie, stali się sługami
grzechu i od czasu nieposłuszeństwa człowiek
zszedł do grobu, zniewolony, stał się więźniem
śmierci. Bóg jednak obiecał wyzwolenie ludziom, którzy w Niego uwierzyli. Wspomnijmy
na przykład słowa proroka Izajasza, powtórzone przez naszego Pana (Izaj.61:1): „Duch Panującego Pana jest nade mną; przeto posłał mię
Pan, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie,
a więźniom otworzenie ciemnicy”. Poprzez liczne obrazy niewoli w Starym Testamencie Bóg
chciał ponadto pokazać, że ten stan nie jest ostateczny. Dotyczy to na przykład Hebrajczyków
w Egipcie. Przypominamy sobie, że to dziesiąta
plaga skłoniła faraona, by pozwolił swym niewolnikom odejść. Aby oszczędzić życie swych
pierworodnych i wyjść z niewoli, Żydzi musieli zabić na ofiarę baranka i pomazać jego krwią
odrzwia i nadproże drzwi. Anioł śmierci omijał
domy ochronione w ten sposób. Krew baranka
umożliwiła uwolnienie ludu. Potem Bóg podyktował Mojżeszowi przepisy, których należało przestrzegać w każdej sytuacji. Jeden z tych
przepisów dotyczył niewolnictwa. Kiedy Żyd był
poddany jednemu ze swych braci, musiał służyć
mu przez sześć lat, a w siódmym roku miał zostać uwolniony. Niewolnik mógł jednak powiedzieć: „Panie, dokąd miałbym pójść, ty jesteś dla
mnie dobry i dobrze mi u ciebie. Chciałbym zostać w twym domu i nadal ci służyć”. Wtedy pan
musiał przekłuć jego ucho i mógł on dobrowolnie pozostać w jego służbie na zawsze.

• Odkupienie, okup
Niemniej jednak, jak widzieliśmy, słowo przetłumaczone jako „odkupienie” ma dodatkowe
znaczenie. Dokłada ono ideę okupu lub wykupienia koniecznego do wyzwolenia niewolnika.
W Starym Testamencie Bóg pokazuje wiele razy,
że można było odzyskać coś, co zostało stracone. Było więc możliwe odkupienie własności,
pola, domu, zwierzęcia, niewolnika, a nawet
wdowy brata albo godności zabitego brata. Ludzie próbują się wykupić w różnych sytuacjach.
Próbują na różne sposoby odkupić złe zachowanie, zły wybór, złe uczynki albo złe myśli.
Jeśli jednak chodzi o życie, czytamy w Ps. 49:8:
„Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie
odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań. Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie może się
ostać na wieki”. Nikt nie był w stanie odkupić
straconego wiecznego życia, ponieważ wysokość okupu koniecznego do uwolnienia Adama
z jego więzienia przekraczała możliwości człowieka. Boża sprawiedliwość wymagała doskonałego życia za doskonałe życie, które stracił
Adam. Nie było na ziemi drugiego człowieka
równego temu, którego stworzył Bóg. To Logos,
jednorodzony Syn Boży był jedynym zdolnym
do zapłacenia tej ceny. Dlatego oddał wszystko,
co posiadał u swego Ojca, całkowicie się uniżył (wyparł się samego siebie), aby przyjść na
ziemię jako czysty, doskonały i sprawiedliwy
człowiek, taki, jakim był Adam przed nieposłuszeństwem. On sam powiedział w Ewangelii Mateusza (Ew. Mat. 20:28): „Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby
służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu”.
Wolność, którą daje nam darmo, kosztowała
Go Jego godność, chwałę, Jego majestat. Został
odrzucony, pogardzony, skrzywdzony, przeklęty i opuszczony przez wszystkich, nawet przez
swoich najbliższych. Musiał nawet doświadczyć
opuszczenia przez swojego Ojca Niebiańskiego na krzyżu. On, Syn Boży, zniósł to wszystko
za nas, w milczeniu. Zapłacił okup swoim życiem i swoją kosztowną krwią, jak mówi Piotr
w swoim liście (1Piotra 1:18-19): „Wiedząc, iż
nie skazitelnemi rzeczami, srebrem albo złotem,
wykupieni (...), ale drogą krwią (...) Chrystusa”.
Odkupując nas śmiercią na krzyżu, Jezus uczynił nas wolnymi. Zapewnił nas o tym w Ewangelii Jana (Ew. Jana 8:36): „A przetoż jeśli was Syn
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”.
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I co czynimy z tą naszą wolnością? Podobnie
jak hebrajski niewolnik uwolniony przez swego pana po upływie sześciu lat, tak odkupiony
i uwolniony przez śmierć Jezusa człowiek może
zadecydować o swym losie. Ci, ktorzy doceniają
Jego bezgraniczną miłość, wiążą się z Nim. Decydują się na pozostanie w Jego domu i na służbę dla Niego, tak jak Piotr, który odpowiedział
Jezusowi w Jana 6:68: „Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego”. Wszystkie te uwolnione istoty, które przywiązują się do
swego Wybawiciela, stanowią „Kościół (zbór)
Pański, który nabył On swą własną krwią”, jak
wyraża to Łukasz w Dz. Ap. 20:28. Człowiek nie
uczynił niczego, aby zasłużyć na to darmowe
zbawienie, na ów okup. A Paweł dodaje, pisząc
do Galatów (Gal. 4:7): „A tak już więcej nie jesteś
niewolnikiem, ale synem; a ponieważ synem, tedy
i dziedzicem Bożym przez Chrystusa”.
Podsumowując tę część, możemy powiedzieć, że
Jezus zaoferował nam za darmo wolność. Drogo
nas odkupił – według 1Kor. 6:20. W zamian Pan
oczekuje od nas, abyśmy oddali Mu tę odzyskaną wolność i podjęli się służby dla Niego. On dał
nam niezmierzony dowód swej bezgranicznej
miłości i czeka na nas. Oddajmy Mu swe serca
bez wahania, a On napełni nas swymi łaskami
przewyższającymi nasze wszelkie oczekiwania.
3. Ubłaganie
Przyjrzyjmy się teraz trzeciej lekcji, którą pragniemy zaczerpnąć z wersetów Listu do Rzymian (Rzym. 3:23-25): „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (...). Jego to
ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez
wiarę mocą Jego krwi”. Głównym elementem tej
trzeciej części jest krew oraz ofiarniczy aspekt
śmierci Jezusa. Liczne fragmenty Starego Testamentu wzmiankują baranka, który Go przedstawia. Wiele pisał o tym proroczo Izajasz. Przeczytajmy kilka wersetów z Izaj. 53: „Uciśniony
jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich; jako
baranek na zabicie wiedziony był, i jako owca
przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał, i nie
otworzył ust swoich. (...) Takci się Panu upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położył
ofiarą za grzech duszę swą”. Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata”. Izajasz dorzuca jeszcze
w Izaj 53:5: „Spadła Nań chłosta zbawienna dla
nas”. To nasz Pan, i tylko On, może przywrócić
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pokój między Bogiem a ludźmi. Tylko On może
uśmierzyć Boży gniew.
Przypomnijmy pobieżnie powód tego gniewu
oraz dlaczego ludzie pozbawieni zostali Bożej
łaski. Nasi pierwsi rodzice cieszyli się ogrodem
Eden i bliskością Boga. Żywili się owocami
z drzewa żywota, które pozwalało im żyć wiecznie. Po zgrzeszeniu, świadomi swego nieposłuszeństwa, schowali się najpierw przed obliczem
Pana Boga. Następnie Bóg wygnał ich z ogrodu,
by nie mogli już więcej jeść z tego drzewa. Cherubinowie z płonącymi mieczami bronili im dostępu do ogrodu. Społeczność między Bogiem
a człowiekiem została zerwana.
W Starym Testamencie Bóg pokazał swemu ludowi, że pojednanie pomiędzy Nim a ludźmi
jest możliwe. Gdy Bóg dał Mojżeszowi Prawo na
Synaju, uregulował zarazem całe życie Hebrajczyków. Ustanowił szczególne święto, by oczyszczać lud od wszystkich grzechów, które nie zostały odpuszczone w ciągu minionego roku:
święto wyznawania grzechów, dzień pojednania
czy ubłagania, o którym krótko opowiemy, udając się do Przybytku. (Zanotujmy w nawiasie, że
ubłaganie to czynność, która czyni coś przydatnym lub pożądanym, która przywraca społeczność między Bogiem a człowiekiem). W dzień
ten więc Aaron, arcykapłan, miał wziąć młodego cielca na pojednanie za siebie i swój dom
oraz barana na ofiarę całopalną, podczas gdy
lud miał mu dostarczyć dwa kozły na ubłaganie i jednego barana na całopalenie. Najpierw
miał być ofiarowany cielec. Aaron miał wziąć
jego krew i wnieść ją do Miejsca Najświętszego,
aby dokonać pokropienia ubłagalni, zanim wykonał tę samą czynność krwią jednego z dwóch
kozłów, wskazanego przez losowanie. Ubłagalnia przykrywała Arkę Przymierza, zawierającą
tablice Zakonu. Wznosiły się nad nią dwa cherubiny, które spoglądały na przykrycie i które
rozpościerały nad nim swe skrzydła. Ponadnaturalna światłość jaśniała między tymi dwoma
cherubinami. Przedstawiała ona obecność Bożą.
To stamtąd Bóg wydawał swe zarządzenia dzieciom Izraela (2Moj. 25:21). Gdy Bóg spoglądał
na ubłagalnię, widział Zakon, który znajdował
się pod spodem, Zakon, który wielokrotnie był
gwałcony przez lud i który potępiał grzesznego
człowieka. Nikt nie mógł wejść do tego miejsca,
ponieważ człowiek nie mógł zbliżyć się do Boga
z obawy przed śmiercią (3Moj. 16:2). Aby móc
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tam wejść, Aaron musiał najpierw zapalić kadzidło na złotym ołtarzu, by obłok zapachu pokrył
ubłagalnię, i dopiero wtedy mógł wejść, by złożyć na niej krew cielca, a następnie kozła. Krew
ta stanowiła przegrodę między Bogiem a Zakonem i dlatego kapłan nie umierał. Po wyjściu
z Przybytku Aaron miał włożyć wszystkie nieprawości dzieci Izraela na drugiego kozła, kładąc obie ręce na głowę zwierzęcia. Następnie
było ono wyganiane na pustynię, by wszystkie
grzechy popadły w niepamięć. Kozioł ten nigdy
nie wracał do obozu. Umierał na pustyni. Po
tym Aaron miał ofiarować najpierw dwa barany na całopalenie, później miał spalić na ołtarzu
tłustość z cielca i pierwszego kozła, a potem zakończyć to święto przebłagania, spalając resztki obydwu ofiar poza obozem. Na końcu tych
wszystkich ceremonii lud był oczyszczony od
swych grzechów, pojednany z Bogiem na rok.
Każdego roku w czasie wyznaczonym przez
Boga trzeba było powtórzyć ten sam rytuał. Ponadto nikt nadal nie mógł wejść do Miejsca Najświętszego w Przybytku, gdzie obecny był Bóg,
o ile nie był arcykapłanem wnoszącym krew.

kozłem w czasie święta pojednania, Jezus wziął
na siebie grzechy całego świata, by zanieść je daleko od Boga, w zapomnienie. Wiele lat przed
przyjściem Jezusa na naszą ziemię Izajasz prorokował już, że „zaiste on niemoce nasze wziął na
się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych,
starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy
uzdrowieni” (Izaj. 53:4-5).

Aaron miał ofiarować jeszcze dwa barany na
ofiarę całopalną, co pokazuje, że ofiara naszego
Pana jako Syna Bożego i Syna Człowieczego została całkowicie strawiona. To dlatego mógł On
powiedzieć na krzyżu: „Wykonało się!”. W taki
sposób śmierć Baranka Bożego, przygotowanego przed założeniem świata, jedna nas z Bogiem. Możemy więc przybliżyć się do Boga i nazywać Go swym Ojcem. Apostoł Paweł pisze
w Kol. 1:20-22: „I żeby przezeń (przez Jezusa)
z sobą (Bogiem) pojednał wszystko, uczyniwszy
pokój przez krew krzyża Jego (...) i was, teraz też
pojednał ciałem własnym swoim przez śmierć
Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „iż jeszcze nie (...)”. Jeśli więc wierzymy w Jezusa, nie bójmy
była objawiona droga do świątnicy” (Hebr. 9:8). się zbliżenia do Boga, by stać się Jego dziećmi,
Tym, który otworzył ową drogę, jest nasz Pan ponieważ Jego gniew względem człowieka zoJezus. Jedynie On był w stanie uśmierzyć Boży stał uśmierzony przez krew Jezusa.
gniew względem człowieka. Przeczytajmy to, co Podsumowując możemy powiedzieć, że Paweł
ten sam autor mówi w Hebr. 9:11‑12: „Ale Chry- w kilku słowach wyraził Boży plan. Pozwolił
stus przyszedłszy, najwyższy kapłan przyszłych nam zobaczyć, że Jezus wziął na siebie nasze
dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie grzechy, by usprawiedliwić nas przed Bogiem.
ręką zbudowany (...) ani przez krew kozłów i ciel- Pozwolił nam zrozumieć, że Jezus oddał swe życów, ale przez własną krew swoją wszedł raz do cie na okup, by nas uwolnić z niewoli grzechu
świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie”. Krew i śmierci i dać nam możliwość nazywania się
Jezusa, ofiary przebłagalnej, za Niego samego dziećmi Bożymi. Pozwolił nam również zobai Jego dom, jak też za lud, jest więc o wiele sku- czyć, że przez Jego krew możemy znów zbliżać
teczniejsza niż krew wszystkich młodych ciel- się do naszego Ojca Niebieskiego, aby pozostaców i kozłów, które ofiarowane zostały w ciągu wać z Nim w społeczności, w jakiej był Adam
wielu lat. Jego krew, którą wniósł tylko raz do przed popełnieniem grzechu. Wszystko to doduchowej Świątnicy, wystarczyła, aby raz na konało się przez cenną krew naszego drogiego
zawsze pojednać ludzkość z jej Stwórcą. Uczy- Zbawiciela,
niwszy to, uśmierzył Boży gniew i od początku • jedyną, dzięki której możemy zostać uspraery chrześcijańskiej każdy, kto wierzy w tę krew,
wiedliwieni;
może przybliżyć się do Boga bez obawy, że zo- • jedyną, dzięki której możemy zostać odkustanie osądzony. Cherubinowie nie bronią już
pieni;
wejścia do Przybytku temu, kto wierzy w swego • i jedyną, dzięki której uśmierzony został
Zbawiciela. Inni ludzie będą musieli poczekać
Boży gniew.
na wieki przyszłe, by móc pojednać się z Bo- Amen.
giem. Poza tym, podobnie jak było to z drugim
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sobota, 11 sierpnia 10:45

Władysław SYMCZUK, Ukraina

Chwała Pańska

N

ad to rzekł Mojżesz: Ukaż mi, proszę,
chwałę twoją. A on odpowiedział: Ja
sprawię, że przejdzie wszystko dobre
moje przed twarzą twoją, i zawołam z imienia:
Pan przed twarzą twoją; zmiłuję się, nad kim się
zmiłuję; a zlituję się, nad kim się zlituję. I rzekł:
Nie będziesz mógł widzieć oblicza mego; bo nie
ujrzy mię człowiek, aby żyw został. I rzekł Pan:
Oto, miejsce u mnie, a staniesz na opoce. A gdy
przechodzić będzie chwała moja, tedy cię postawię w rozpadlinie opoki, i zakryję cię dłonią
moją, póki nie przejdę. Potem odejmę dłoń moją,
i ujrzysz tył mój; ale twarz moja nie będzie widziana (2Мoj. 33:18-23).

z prośbą, aby Ten wybaczył ich grzech, a jeśli
nie, to niech Pan wymaże jego z ksiąg Swoich,
które napisał. Pan odpowiedział, że wymaże
ze Swoich ksiąg tylko tego, kto zgrzeszył. Ukarawszy naród za uczyniony grzech, Pan odmówił dalszego prowadzenia go do ziemi obiecanej. Powiedział do Mojżesza, że pośle im Anioła,
który będzie prowadzić ich do ziemi opływającej
mlekiem i miodem. Sam Pan nie pójdzie z nimi,
gdyż jest to lud twardego karku i aby snać nie
wytracił ich w drodze. Ta rzecz bardzo zasmuciła Izraelitów. W wyniku tego Mojżesz wziął
namiot, rozbił go sobie za obozem i nazwał go
namiotem zgromadzenia. Czyniąc to, Mojżesz
W Biblii Mojżesz jest drugą po Jezusie, najbar- uważał za właściwe mieć odosobnione miejsce,
dziej wybitną osobą. Jego imię w Słowie Bożym gdzie każdy szukający Pana mógł zbliżyć się
jest wspomniane 810 razy, w tym w Starym Te- doń w swoich modłach. Dla Mojżesza namiot
stamencie 730 razy, a w Nowym Testamencie 80. był miejscem, gdzie mógł rozmawiać z Bogiem,
W 4Moj. 12:3 napisano, że Mojżesz był mężem przedstawiając Mu swoje prośby, aby Pan nadal
najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy prowadził Izrael.
mieszkali na ziemi. Jego wyjątkowość polegała W 11 wersecie tego rozdziału czytamy, że Pan
na tym, że za wszystko oddawał chwałę Panu. rozmawiał z Możeszem twarzą w twarz, jak
W 5Мoj. 34:10 napisano o nim, że w Izraelu człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. To
nie powstał więcej prorok podobny Mojżeszo- pokazuje, jakiego wielkiego przywileju dostąpił
wi, któremu Pan dałby się tak poznać. Mojżesz Mojżesz, znajdując się w tak bliskich stosunczęsto rozmawiał z Bogiem, lecz oblicza Jego nie kach z Bogiem, jak to bywa pomiędzy wiernymi
oglądał. Pewnego razu wykazał swoją odwagę, przyjaciółmi. Dowodem takiego szczególnego
prosząc Boga, żeby ukazał mu Swoją chwałę. stosunku Boga do Mojżesza może być wydarzeCzytając Biblię, nie znajdujemy innych przy- nie opisane w 4Moj. 12.
kładów, aby któryś z mężów Bożych ośmielił Gdy Aaron i Miriam przez swoją zawiść powiesię zwrócić się do Boga z taką prośbą. Cóż było dzieli, że Pan rozmawia nie tylko z Mojżeszem,
przyczyną, że Mojżesz w taki sposób zwrócił się lecz także z nimi, Pan odpowiedział im na to:
do Boga? Zapewne to, że był w bardzo bliskich „Jeźli między wami będzie prorok, Ja Pan w wistosunkach z Bogiem. Możemy to zobaczyć na dzeniu ukażę mu się we śnie, będę mówił z nim;
przykładzie wcześniejszych wydarzeń.
ale nie taki jest sługa mój Mojżesz, który we
Kiedy Mojżesz, będąc na górze przez czterdzieści dni i otrzymawszy od Boga tablice Zakonu,
zszedł w dół, zobaczył, że naród urobił sobie
złotego cielca i kłaniał się przed nim. To bardzo
rozgniewało Mojżesza, tak że stłukł on tablice
Zakonu. Następnego dnia Mojżesz powiedział
ludowi, że wstąpi do Pana i być może złoży okup
za ich grzech. Następnie zwrócił się do Pana
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wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Usty
do ust mawiam z nim: nie w widzeniu, ani w zagadaniu, ani w podobieństwach Pana widywa?”
(4Мojż. 12:6-8).

Zapewne tak bliskie stosunki Mojżesza z Panem
pozwoliły mu zwrócić się do Pana ze słowami:
„Ukaż mi proszę, chwałę twoją”. Mojżesz tak
bardzo kochał i cenił Pana, że nawet nie chciał

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

iść dalej bez Boga do ziemi obiecanej. Świadczą o tym jego słowa, wypowiedziane do Pana:
„Nie pójdzieli oblicze twoje z nami, nie wywódź
nas stąd”. Prośba Mojżesza została wysłuchana przez Boga, który, okazawszy Mu swoją łaskę, powiedział: „Oblicze moje pójdzie przed
tobą, a dam ci odpocznienie”. Pan powiedział
do Mojżesza, że ten nie może oglądać oblicza
Pańskiego, bo człowiek nie może zobaczyć Boga
i pozostać przy życiu. Pan obiecał, że ukaże mu
Swoją chwałę, lecz wtedy, gdy Jego chwała będzie przechodzić, Pan umieści Mojżesza w rozpadlinie skalnej i zakryje go Swoją dłonią, póki
nie przejdzie. Gdy zaś chwała przejdzie, Pan zabierze swoją dłoń i Mojżesz ujrzy chwałę Boga
z tyłu.
Rozpatrzmy teraz, jaka nauka kryje się w tej
rozmowie Boga z Mojżeszem, i czego są w stanie nauczyć się z niej dzieci Boże w czasie Wieku Ewangelii. Chwała Boża to stan najwyższej Boskiej natury, w której znajduje się nasz
Stwórca. Jest to stan nieśmiertelności albo niepodlegania śmierci. To stan wolny od śmierci,
w którym śmierć jest niemożliwa. Ziemski, cielesny człowiek nie może zobaczyć Boga i Jego
chwały, ani pojąć jej swoim ludzkim umysłem.
W 1Tym. 6:16 czytamy o Nim: „Który sam ma
nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może”. Chwała Boża to nie tylko stan natury Boskiej. Przejawia się ona również w cechach
Boskiego charakteru, w Jego wspaniałym planie,
a także w tym wszystkim, co On stworzył.
Zadajmy sobie więc pytanie: jak możemy zobaczyć chwałę Bożą? Przede wszystkim powinniśmy poznać Boga. Dlatego odwołamy się do niektórych miejsc Pisma Świętego. Prorok Оzeasz
w Oz. 6:3 nawołuje, abyśmy pragnęli poznać naszego Pana: „Tedy poznawszy Pana starać się będziemy, abyśmy go więcej poznali; bo wyjście jego
jako ranna zorza zgotowane jest, a przyjdzie nam
jako deszcz na wiosnę i w jesieni na zimę”. Odczytajmy też słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, które są zapisane w Ew. Jana 17:3: „A toć
jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”. Z tych słów możemy odczytać, że poznanie
Boga i Jezusa Chrystusa pozwala nie tylko ujrzeć
chwałę Bożą, lecz także otrzymać życie wieczne.
Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, aby człowiek mógł Go poznać. Człowiek zaś powinien

dołożyć wszystkich starań, aby to dostrzec.
Najlepiej możemy poznać Boga przez Jego
Syna – Jezusa Chrystusa, który na ziemi był
przedstawicielem chwały Bożej. Sam Jezus mówił o tym do Swoich uczniów w Ew. Jana 14:7:
„Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go”. A kiedy Filip zażądał, aby Pan pokazał im Ojca, Jezus powiedział do niego: „Przez tak długi czas
jestem z wami, a nie poznałeś mię Filipie!? Kto
mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz:
Ukaż nam Ojca?”. W tym wypadku Chrystus
nie miał na myśli fizycznego podobieństwa do
Ojca, lecz podobieństwo w słowach i czynach.
Słowo Boże nieraz twierdzi, że Jezus, będąc na
ziemi, oznajmił chwałę Bożą. Prowadząc Swoją
misję pomiędzy ludźmi, zgodnie z wolą Bożą,
Był On odblaskiem samego Boga i Jego chwały.
W Hebr. 1:3 apostoł Paweł mówi o tym: „Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności
Jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy
Swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego Siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach”. Odblaskiem chwały
Bożej jest również Kościół, wybierany w czasie
Wieku Ewangelii. Bogu upodobało się ukazać
Swoją chwałę przez tych, którzy uczynili z Nim
przymierze przy ofierze. Oni są Jego dziećmi,
ludem wybranym. W swoim życiu dzieci Boże
powinny każdego dnia przynosić chwałę i cześć
imieniu Pańskiemu, jak mówi apostoł Paweł
w Efez. 1:12: „Abyśmy my byli ku chwale sławy
jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie”.
Nasze chrześcijańskie pobożne zachowanie
w życiu wraz z wyrabianiem w sobie owoców
Ducha Świętego służy ku temu, aby coraz więcej ukazywała się w nas chwała Boża i Jego
wspaniałe cnoty charakteru. Dlatego zawsze
powinniśmy wykonywać tylko wolę Bożą.
Przede wszystkim powinniśmy pozbyć się własnej woli, jak powiedział o tym Jezus Chrystus
w Ew. Jana 5:30: „Nie mogęć Ja sam od siebie nic
czynić; jako słyszę, tak sądzę, a sąd Mój jest sprawiedliwy; bo nie szukam woli Mojej, ale woli tego,
który Mię posłał, Ojca”. Nasze szemrania, niezadowolenia, zniechęcenia, zniecierpliwienia są
przejawem naszej woli. We wszystkim musimy
poddać się pod wolę Bożą. Potrzebujemy stale
kontrolować swoje emocje, swój język, aby żad-
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na ciemna plama nie przyćmiła chwały Bożej.
Nie powinniśmy podejmować pośpiesznych decyzji, a zatrzymać się, pomyśleć i zawyrokować,
czy zachowujemy się właściwie.
Konieczne jest stałe zachowywanie dwóch
rzeczy: modlitwy i wiary. Czytamy o tym
w Jak. 1:5‑6: „A jeźli komu z was schodzi na
mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze
wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu
dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa”.
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nie nadszedł jeszcze odpowiedni na to czas. Ten
czas rozpoczął się wtedy, gdy Jezus, Syn Boży,
pozostawiwszy chwałę niebios, zszedł na ziemię. Jezus Chrystus jest największym dobrem
i największą chwałą Bożą. To dobro polega na
tym, że Bóg umiłował świat. Czytamy o tym
w Ew. Jana 3:16: „Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Tym dobrem jest również zesłanie
Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy i wybieranie od tej pory Małżonki Chrystusowej.
Za poświęcenie i wierność przymierzu ofiary,
a także za bezwzględne wykonanie woli Bożej,
Pan z łaski Swojej wynagrodzi Swoich wiernych
chwałą, czcią i nieśmiertelnością. Czyż to nie
jest wielkim dobrem od Boga?

Członkowie Kościoła są przedstawicielami
chwały Bożej na ziemi. Dowodem tego jest znoszenie dla sprawy Pańskiej różnego rodzaju szyderstw i doświadczeń, jak o tym mówi apostoł
Piotr (1Piotra 4:14): „Jeźli was lżą dla imienia
Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on Następnie Pan mówi do Mojżesza w 19 wersecie tegoż rozdziału: „Zmiłuję się, nad kim się
Duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was”.
zmiłuję; a zlituję się, nad kim się zlituję”. Słowa
Mojżesz, który pragnął zobaczyć chwałę Bożą, „zmiłuję się” świadczą o łasce, otrzymanej od
może przedstawiać wiernych mężów, żyjących Boga przez poświęcone osoby w ciągu Wieku
przed narodzeniem Chrystusa, którzy również Ewangelii. Dzięki tej łasce i przez zasługę napragnęli ujrzeć Jego oblicze i chwałę. Oni proro- szego Pana Jezusa Chrystusa są oni przyjemkowali o narodzeniu się Zbawiciela świata, o od- nymi przed obliczem Bożym, nie zważając na
kupieniu z niewoli grzechu i śmierci, o wyborze niedoskonałości ich ciała. Słowa „zlituję się”
Kościoła, o odnowieniu wszystkich rzeczy. Oni świadczą o współczuciu. Bóg okaże Swoją litość
sami nie mogli tego jednak ujrzeć. Jezus mówi wszystkim ludziom na świecie w czasie Wieku
o tym do swoich uczniów w Ew. Łuk. 10:24: Tysiąclecia. Chrystus z Kościołem doprowadzi
„Bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów całą ludzkość do doskonałości. Po zakończeniu
żądali widzieć, co wy widzicie, ale nie widzieli; Wieku Tysiąclecia wszyscy, którzy wyrobią soi słyszeć, co wy słyszycie, ale nie słyszeli”.
bie doskonały charakter i zwyciężą w próbie, zoAbraham, który był nazwany przyjacielem Bo- staną dziećmi Bożymi.
żym, z radością pragnął oglądać dzień przyj- I powiedział Pan do Mojżesza: „Oto miejsce
ścia Mesjasza. Czytamy o tym w Ew. Jana 8:56: u Mnie, a staniesz na opoce”. Wyrażenie „oto
„Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby miejsce u Mnie” wskazuje na to, że Mojżesz,
oglądał dzień mój, i oglądał i radował się”. Abra- a także wszyscy wierni mężowie Starego Testaham oglądał dzień Chrystusowy oczami wiary, mentu, znajdowali się w bliskiej społeczności
wierząc w Boską obietnicę względem Mesjasza. z Bogiem. Opoka, na której miał stanąć MojOn mógł oglądać dzień ofiary, przedstawiony żesz, przedstawia naszego Pana Jezusa Chryw ofierze jego syna Izaaka. Prawdopodobnie stusa. Apostoł Paweł w 1Kor. 10:4 pisze o Nim:
oglądał chwalebny przyszły dzień – dzień Me- „I wszyscy tenże napój duchowny pili; albowiem
sjasza i Jego błogosławieństwo dla narodów zie- pili z opoki duchownej, która za nimi szła; a tą
mi przez obiecane Nasienie.
opoką był Chrystus”. W 1Kor. 3:11 powiedziano:
Zastanówmy się teraz nad słowami, które po- „Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć,
wiedział Pan do Mojżesza: „Ja sprawię, że przej- oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus
dzie wszystko dobre moje przed twarzą twoją”. Chrystus”. Ci, którzy są zakorzenieni, ugrunNie wiemy dokładnie, czym było „dobre” po- towani w Chrystusie i zbudowani na Nim, na
kazane Mojżeszowi. Możemy jednak przyjąć, Jego nauce, na Jego miłości i charakterze, nigdy
że tym dobrem jest to wszystko, co wierni mę- się nie zachwieją. On jest pewnym gruntem, na
żowie pragnęli ujrzeć, lecz nie mogli, ponieważ którym, jak żywe kamienie, jesteśmy ociosywa-
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ni, szlifowani i polerowani w przygotowaniu do kędy chcesz wspomnieć na mię” (Job 14:13).
tego, aby połączyć się w jeden wielki chwalebny Kiedy przyjdzie wyznaczony przez Boga czas,
Kościół Boży za zasłoną.
zostanie odjęta dłoń Boża i nastąpi zmartwychWszystkie próby i doświadczenia, które prze- wstanie umarłych. W obecnym czasie wszyscy
chodzimy w tym życiu, powinniśmy przyjmo- święci prorocy nadal spoczywają w grobach,
wać bez szemrania. Są one środkami Boskiej czyli znajdują się w rozpadlinie skalnej. WszyOpatrzności, które powinny nas przygotować scy oni śpią snem śmierci i oczekują poranku
do tego, abyśmy zostali członkami świątyni Bo- Tysiąclecia, gdy wzejdzie „Słońce Sprawiedliwożej i otrzymali cześć, chwałę i nieśmiertelność.
ści” i Chrystus wraz z Kościołem oświecą całą
Wielka praca przygotowywania wszystkich ży- ziemię. Wtedy wszyscy starożytni wierni powych kamieni na ich miejsca w Bożej budow- wstaną do wiecznego życia na ziemi. Nie zmarli wciąż trwa i jest już prawie na ukończeniu. twychwstaną jednak, dopóki chwała Boża nie
Święci prorocy wierzyli w Okup i pokładali przejdzie przez całą ziemię. Kiedy Kościół bęw nim swoją nadzieję. Swoje uczucia wyrażali dzie skompletowany i zmieniony przez pierwsze
słowami: „Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje” zmartwychwstanie, a także kiedy Wielkie Grono
(Job 19:25). Swoją wiarą i uczynkami potwier- otrzyma swoją nagrodę, nastąpi czas obudzenia
dzali, że podobają się Bogu. Na mocy krwi Je- przez lepsze zmartwychwstanie starożytnych
zusa Chrystusa otrzymali zapewnienie: „Przez świętych. Wtedy Bóg odejmie dłoń Swoją z rozwiarę zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, padliny skalnej i nastąpi to, o czym mówił Jezus
dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawiera- Chrystus w Ew. Jana 5:28-29: „Nie dziwujcież się
li; zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mie- temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co
czów, mocnymi się stawali z niemocnych, męż- są w grobach, usłyszą głos jego; i pójdą ci, którzy
nymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, któdo uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały rzy źle czynili, na powstanie sądu”.
umarłych swoich wzbudzonych; a drudzy są na
próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania”
(Hebr. 11:33-35).
W 22 wersecie naszego rozdziału czytamy, że
Bóg powiedział do Mojżesza: „I zakryję cię dłonią moją, póki nie przejdę”. Wyrażenie: „i zakryję cię dłonią moją” wskazuje na to, że Bóg
pozwolił na śmierć proroków, ponieważ pochodzili z rodzaju Adama i znajdowali się pod wyrokiem śmierci. Umierali oni jednak z nadzieją
zmartwychwstania. Chociaż dziś znajdują się
wciąż w stanie śmierci, dla Boga jednak są żywi,
jak o tym powiedział nasz Pan Jezus Chrystus
w Ew. Łuk. 20:37-38: „A iż umarli zmartwychwstaną, i Mojżesz pokazał przy onym krzaku,
gdy zowie Pana Boga Bogiem Abrahamowym
i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakóbowym.
A Bóg ci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych;
bo jemu wszyscy żyją”. Znaczenie tego wyrazu
może wskazywać również na to, że ich życie
znajdowało się w rękach mocy Bożej. Umierając, polecali oni swoje życie Bogu z nadzieją
zmartwychwstania. O to prosił Boga świątobliwy Job: „Obyżeś mię w grobie ukrył i utaił, ażby
się uciszył gniew twój, a iżbyś mi zamierzył kres,

Następnie Pan powiedział do Mojżesza, że kiedy odejmie Swoją dłoń, Mojżesz ujrzy Go z tyłu.
Te słowa Pana można zrozumieć w następujący
sposób. Kiedy prorocy zmartwychwstaną, Kościół zostanie już zabrany poza wtórą zasłonę.
Dlatego prorocy będą w stanie zobaczyć wszystkie wydarzenia, które odbywały się podczas
Wieku Ewangelii, niby w przeszłości, czyli poznają historię, która odbywała się w przeszłości i będzie ogłoszona po całej ziemi. Zapewne
będą oni wdzięczni Bogu i oddadzą Mu chwałę
za wypełnienie się wszystkich tych proroctw,
które zwiastowali w czasie swojego życia na
ziemi. Prorocy zostaną widzialnymi przedstawicielami niewidzialnego duchownego rządu.
Będą książętami po całej ziemi. Ps. 45:17 mówi
o nich: „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po
wszystkiej ziemi”.
Między niebieskimi i ziemskimi przedstawicielami Boskiego Królestwa będą istnieć bliskie
i ścisłe stosunki. Wszystkie rozporządzenia
i uchwały niebieskiego rządu będą docierać do
proroków, którzy będą przekazywać je ludziom,
aby były wykonywane na ziemi. Czytamy o tym
w Izaj. 2:3: „I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdź-

63

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

cie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga
Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieżkami jego; albowiem z Syonu
wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”.

mi. Wtedy narody, czyli świat, z każdym dniem
będą coraz więcej rozpoznawać wielką miłość
Boga. W ten sposób „(…) się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie
Chwała Pańska, którą Jego wybrani będą mie- mówiły” (Izaj. 40:5). Taka jest myśl br. Russella,
li przywilej oglądać, będzie ogłoszona rów- zapisana w „Cieniach Przybytku Lepszych Ofiar”
nież całej ludzkości podczas Wieku Tysiącle- na str. 92.
cia. Wskazuje na to obraz, o którym czytamy Na zakończenie swojego wykładu chciałbym żyw 3Moj. 9:23: „I wszedł Mojżesz i Aaron do na- czyć wszystkim braciom i siostrom, aby żadne
miotu zgromadzenia, a wszedłszy błogosławili trudności i doświadczenia nie pozbawiły nas
ludowi; i okazała się chwała Pańska wszystkie- chwały Bożej, którą mamy i którą się cieszymy.
mu ludowi”. Wejście Mojżesza z Aaronem do Niech te rzeczy ze Słowa Bożego, nad którymi się
Namiotu Zgromadzenia wydaje się pokazywać: zastanawialiśmy, zachęcają nas do większej gorZakon w zupełności został zaspokojony, a Jego liwości i poświęcenia w sprawach duchowych,
sprawiedliwość została ubłagana przez ofiarę aby nam nic nie przyćmiło Boga i przyszłej naChrystusa. Cała przedstawiona ofiara była świę- szej chwały. „Przetoż, bracia! raczej się starajcie,
ta i możliwa do przyjęcia przez Boga, co zostało abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynipokazane w tym, że Mojżesz i Aaron nie umarli li; albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
przy wejściu do Świątnicy Najświętszej. Mojżesz Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do
i Aaron wyszli i razem błogosławili lud. To samo wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela,
będzie w nadchodzącym wieku, kiedy Chry- Jezusa Chrystusa” (2Piotra 1:10-11). Amen.
stus będzie błogosławił wszystkie rodzaje zie-

sobota, 11 sierpnia 13:45

Ryszard KNOP, Polska

„Tak biegnijcie, abyście nagrodę
otrzymali”

D
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rodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, czuję wielką odpowiedzialność, ale i radość, że mogę dziś
do Was skierować ten temat. Pamiętam dzień,
kiedy czterdzieści jeden lat temu to ja siedziałem
na takim miejscu, jak wy dzisiaj i przypominam
sobie, jakie uczucia miałem wtedy w swoim sercu. Myślę, że Wy czujecie się teraz podobnie.
W tej godzinie mówił będę do Was o Waszym
postanowieniu serca; o tej największej i najważniejszej decyzji, jaką może podjąć ziemski człowiek – decyzji zawarcia przymierza z Panem
Bogiem. To, czego się podjęliście, święty apostoł
Paweł przyrównuje do trudu i pracy sportowca, ubiegającego się o nagrodę – 1Kor. 9:24‑26:
„Azaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą,
wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
Także bieżcie, abyście otrzymali. A każdy, któ-

ry się potyka, we wszystkim się powściąga, on
Ci w prawdzie, aby wziąć koronę skazitelną, ale
my nieskazitelną. Ja tedy tak bieżę, nie, jako na
niepewne, tak szermuję, nie, jako wiatr bijąc. Ale
każę ciało moje i w niewolę podbijam (…)”.
Temat nasz nazwałem: „Tak biegnijcie, abyście
nagrodę otrzymali”. Ten, kto dzisiaj na Was
patrzy, wyraża podziw i uznanie za waszą odwagę i chęć służenia Panu Bogu na Jego warunkach. Sam też Was tak widzę, ale jednocześnie przychodzą mi na myśl słowa proroka
Izajasza i powiem patrząc na Was: „Oto mocarze Pańscy, z którymi Pan dzieli się korzyściami”
(Izaj. 53:12). Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus cieszy się, że odpowiedzieliście na jego wezwanie, kiedy mówił: „Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam spra-

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

wie odpocznienie” (Ew. Mat. 11:28).
Do pewnego czasu żyliście w pozafiguralnym
obozie – odczuwając na sobie wielką niemoc,
ciężar grzechu i niedoskonałość. Będąc spracowani ciągłą walką ze słabościami ludzkiej
natury, szukaliście odpocznienia, a wtedy Pan
Bóg skierował Wasz wzrok na niepozorną budowlę, okrytą borsuczymi skórami – wydawałoby się, nic ciekawego. Ujrzeliście, że budowla
ta ogrodzona jest białym płótnem. To Was zainteresowało. Od tego czasu zaczęły wypełniać
się w Was słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian, mówiące (Rzym 8:30): „A które przenaznaczył, te też powołał, a które powołał, te też
usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, te też
zaszczycił”. Właśnie wtedy, gdy ujrzeliście ten
dom na puszczy, ogrodzony białym materiałem,
dostąpiliście wielkiego zaszczytu od Pana Boga.
Tym samym otrzymaliście pierwszy impuls od
naszego Ojca, pobudzający Was ku dziełom
Bożym. To Pan Bóg ujrzał w Waszych sercach
i charakterach odpowiedni materiał na tych,
którzy mogą być „(…) przypodobani obrazowi
Syna Jego”. To chcenie, które w Was zaistniało,
przyprowadziło Was do ogrodzenia Przybytku. Staliście przed bramą, jako niewierzący, ale
chcąc wejść do środka, mogliście to zrobić tylko przez bramę. Musieliście uwierzyć, że człowiek Jezus przyszedł z nieba, stał się ciałem po
to, aby za Was umrzeć, aby Was odkupić i zbawić – Ew. Jana 10:9: „Jamci jest drzwiami, jeśli
kto przeze mnie wnijdzie, zbawiony będzie”.
Teraz zrozumieliście, że jedyną możliwością
powrotu do społeczności z Panem Bogiem jest
Jezus Chrystus. Weszliście na dziedziniec, przed
Wami stoi ołtarz miedziany. W nim pokazana
jest wielka ofiara człowieka Jezusa, który umarł
za grzechy nasze i grzechy całego świata. To
uświadamia nam, że początkiem naszej drogi do Pana Boga jest człowiek Jezus Chrystus,
Jego święta ofiarnicza śmierć na krzyżu. „Który nas zbawił i powołał powołaniem świętym.
Nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana
w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi, a teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela
naszego Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził
i żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez
ewangelię” (2Tym. 1:9‑10):
• śmierć zgładził – pozbawił mocy, jaką miała
ona nad człowiekiem. „Połkniona jest śmierć

•
•

w zwycięstwie” (1Kor. 15:55);
żywot na jaśnię wywiódł – umożliwił powrót do doskonałości życia ludzkiego przez
restytucję;
i nieśmiertelność – stan boskiej natury, o którą ubiegają się ofiarnicy od czasu
otwarcia wąskiej drogi wysokiego powołania.

Na tym samym dziedzińcu przyszliście do umywalni z polerowanej miedzi. Zaglądając do
niej ujrzeliście, tak jak w lustrze, Wasze jeszcze
grzeszne oblicze. Korzystając z wody usiłujecie
obmyć się z brudu grzechu. Wierząc i przyjmując moc ofiary ołtarza miedzianego i oczyszczając się wodą prawdy z umywalni, dostępujecie
usprawiedliwienia. „Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej” (Gal. 2:16). Dalej
apostoł w Liście do Rzymian mówi (Rzym. 5:1):
„Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary pokój
mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa”.
Wy dzisiaj rozpoczynacie bieg ku chwale Bożej.
Usprawiedliwienie znaczy uczynienie sprawiedliwym. My jednak nie jesteśmy rzeczywiście
sprawiedliwi, jesteśmy poczytani, uznani za
sprawiedliwych. Dzięki wierze w moc przelanej
krwi Pana Jezusa dostępujemy przykrycia sprawiedliwością Chrystusową. Usprawiedliwienie
pokazane jest w czystej białej szacie, którą Pan
Jezus okrywa zmazy i grzechy tych, którzy wierzą
w moc Jego przelanej krwi. Usprawiedliwienie
przybliżyło Was do Pana Boga, lecz ciągle jesteście jeszcze w ludzkiej naturze. To przybliżenie
do Pana Boga zobowiązuje do podjęcia pracy,
Waszego osobistego, codziennego oczyszczania:
serca, myśli, słów oraz czynów: „Oczyszczając
dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości
z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie”
(1Piotra 1:22).
Będąc na dziedzińcu przyglądacie się Świątyni
Bożej. Ujrzeliście, że pod czterema przykryciami zbudowana jest ona ze złota, a deski osadzone są w srebrnych podstawach. Uczęszczając do
zboru, usłyszeliście o tej wielkiej łasce wysokiego powołania – o obietnicy chwały, czci i nieśmiertelności.
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Co to jest wysokie powołanie? Jest to zaproszenie do stanu duchowego przez stworzenie możliwości i warunków ubiegania się o urząd Królów i Kapłanów, przyszłych sędziów świata. To
powołanie jest od Pana Boga (Hebr. 5:4): „Nikt
sobie tej czci nie bierze, tylko ten który bywa powołany od Boga”. Tych, którzy tego dostępują,
apostoł Paweł nazywa „(…) braćmi świętymi,
powołania niebieskiego uczestnikami”. Zapragnęliście i Wy tam wejść; dowodem tego jest dzisiejszy dzień – to, że usiedliście na tym miejscu.
Jak tego dokonać? Czy wystarczy usiąść tu, tak
jak Wy siedzicie? Na pewno nie. Do cielesnego Izraela Pan Bóg powiedział w 3Moj. 20:7‑8:
„Przetoż poświęćcie się, a bądźcie świętymi; bom
ja Pan Bóg wasz, a strzeżcie ustaw moich i czyńcie je Jam Pan poświęcający was”.
„Poświęćcie się” – nie jest tu mowa o jednorazowym i chwilowym czynie, ale o procesie
odłączania, trwającym przez cały czas służby.
Natomiast do Izraela duchowego Pan mówi
(2Kor. 6:17-18): „Przetoż wynijdźcie z pośrodku
ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie
dotykajcie, a Ja was przyjmę i będę wam za Ojca,
a wy mi będziecie za synów i za córki mówi Pan
wszechmogący”. Poświęcać się, to również stawiać ciało ofiarą żywą, to taka przemiana umysłu, ku poznaniu woli Bożej. „Proszę was tedy,
bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała
wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to
jest rozumną służbę waszę. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez
odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała” (Rzym. 12:1‑2).
Poświęcenie to też rezygnacja z Waszej usprawiedliwionej ludzkiej woli. To składanie usprawiedliwionego ludzkiego życia na ofiarę przez
rezygnację ze wszystkich pragnień i nadziei
ziemskiego człowieka. Dzisiaj, kiedy stoicie
u drzwi namiotu jak te dwa koziołki, a Pan Jezus
trzyma Was na rękach, okrywając szatą sprawiedliwości Swojej, przedstawia Was On Ojcu
jako tych, którzy stają się częścią Jego Ofiary.
Pan Bóg, przyjmując Was jako ofiarników, spładza Was z Ducha Świętego do nowości żywota,
nowej natury. Odtąd liczyć się będziecie jako
Nowe Stworzenia w Chrystusie. Przebywać będziecie w świątnicy, w pierwszych niebiesiech.
Efez. 2:6: „(…) będąc posadzeni na niebiesiech
w Chrystusie Jezusie (…)”, nie jako jednostka
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z imienia, ale jako członek Ciała Chrystusowego. Chcę podkreślić: tam nie wchodzi ciało, ale
Nowe Stworzenie w Chrystusie. Odtąd korzystać będziecie ze światła złotego świecznika, to
jest Słowa Bożego, rozjaśniającego Wam mocą
Ducha Świętego sprawy duchowe, czyli głębokie
rzeczy Boże. Będziecie wzmocnieni i orzeźwieni
chlebami pokładnymi ze złotego stołu tak obficie zastawionego obietnicami i prawdami Bożymi. Pamiętajcie, że ze światła świecznika i chlebów pokładnych korzystali tylko kapłani.
Drodzy Braterstwo, będąc tak oświeceni oraz
wzmocnieni, powinniście każdego dnia składać na złotym ołtarzu ofiary serca, które są miłą
wonnością przed Panem Bogiem. A korzystając
z tych błogosławieństw, jak mówi apostoł święty
Piotr w 1Piotra 2:5, „Wy, jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, kapłaństwo święte,
ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu, przez Jezusa Chrystusa”. Od czasu, kiedy Pan Bóg spłodzi Was mocą swoją, staniecie się domownikami Bożymi. „Albowiem przezeń mamy przystęp
obie strony w jednym Duchu do Ojca. A przetoż
już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami,
ale spółmieszczaninami świętych i domownikami
Bożymi. (...) Na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu
Świętym” (Efez. 2:18-22). Ten Duch Boży Święty
będzie Was prowadził, wspierał, a także uczył;
bo odtąd stajecie się Synami Bożymi.
Pan Jezus został spłodzony przy chrzcie w Jordanie. Tam rozpoczęła się Jego droga do czci
i chwały poprzez rozwój Nowego Stworzenia.
Podobnie jest z członkami Jego Ciała – Wy
dzisiaj, wchodząc do wody, okazujecie symbol
rzeczywistego chrztu, który się dla Was dziś zaczyna. Należy rozumieć, czym jest i co to jest
chrzest. W Wieku Ewangelii jest jeden chrzest,
ten, który praktykował Pan Jezus i apostołowie.
Święty apostoł Paweł całą powagę chrztu zawarł
w Rzym. 6:3-6: „Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusa Jezusa,
w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy, pogrzebaniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako
Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak abyśmy i my w nowości żywota
chodzili, bo jeśliżeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, tedy też w podobieństwo
zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy.
To wiedząc, iż stary nasz człowiek pospołu z Nim
jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było znisz-

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

czone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi”:
• chrzest – „baptiso” – znaczy pogrzebanie,
zanurzenie;
• pogrzebanie – to znaczy, że nasza ludzka wola przestaje istnieć, jest umarła, a jej
miejsce zajmuje wola Boża. Pan Jezus powiedział: „Oto idę, abym czynił o Boże wolę
Twoją”. Czym zatem jest wola?
• wola – jest to najwyższa władza jednostki
ludzkiej, zdolna chcieć lub nie chcieć, zdolna coś postanowić i wykonać według własnej potrzeby, upodobania czy zrozumienia.
Wola ma kontrolę nad całym człowiekiem,
to jest nad umysłem, nad ciałem, nad naszym czasem, talentami, majątkiem, nad
każdą rzeczą, która ma dla człowieka jakąś
wartość. Jeżeli dzisiaj oddajecie Waszą wolę
Panu, oddajecie wszystko, co posiadacie.
Pogrzebanie Waszej woli, a przyjęcie woli
Pana jest śmiercią Waszej ludzkiej istoty
(Gal. 2:20): „(…) z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a nie żyję już ja, ale żyje we mnie
Chrystus”. Kiedy wyzbywamy się naszej
woli, stajemy się częścią Chrystusa, o czym
mówią słowa Rzym. 6:3. „Ochrzczeni” – zanurzeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, a tym
samym jesteśmy ochrzczeni – zanurzeni
w Jego śmierć. Zanurzeni w Jego śmierć –
znaczy, że stajemy się uczestnikami Jego
ofiarniczej śmierci.

wolności i do chwały dzieci bożych” (1Piotra 2:9).
Ten wybór doprowadzi Was do wielkiej i błogosławionej znajomości Pana Boga, Jego charakteru, całego planu odkupienia człowieka, dzieła
Wieku Ewangelii i przyszłego Królestwa. Te błogosławieństwa rozpoczynają się już dzisiaj, a widoczne są poprzez pewne przywileje. Bo właśnie
dzisiaj stajecie się członkami największej rodziny – rodziny Bożej, gdzie między współczłonkami panuje szczęście, radość, jedność i pokój
w Duchu Świętym. Wchodzicie do społeczności
Ciała Chrystusowego. Społeczność ta polega na
wspólnym udziale w radości i smutkach, w cierpieniach i chwale.
Często, kiedy mówię o tym wspólnym udziale,
podaję przykład takiego właśnie współudziału
w członkach ciała ludzkiego. Na przykład, gdy
uderzymy się w palec ręki, druga ręka obejmuje go i przyciska. Tak samo, gdy uderzymy się
w nogę, to obydwie dłonie obejmują bolące
miejsce, co przynosi ulgę w bólu. Tak też jest
i w Ciele Chrystusowym, a ta wzajemna pomoc i oddanie jeden dla drugiego jest wynikiem
miłości Chrystusowej (2Kor. 5:14): „Albowiem
miłość Chrystusowa przyciska nas”. Od dzisiaj
każdy będzie się zwracał do Was: Bracie, Siostro. Jak wielkie i wartościowe jest to słowo! Być
może niektórzy dopiero teraz się o tym przekonają. Brat to syn tego samego ojca, a naszym
Ojcem jest Bóg Jehowa, starszym bratem natomiast Jezus Chrystus, który umarł dla nas, który
nas uczy, opiekuje się nami i jest naszym Orędownikiem u Ojca. Czy nie wspaniale jest mieć
takiego brata? Jestem pewien, że ci prawdziwi
bracia Pańscy, którzy tu siedzą na tej sali, takimi
dla Was będą. Czy to w domu, w zgromadzeniu
w niedzielę, czy w dzień powszedni. Będą zawsze gotowi udzielić wsparcia i pomocy.

Chrzest Pana Jezusa trwał 3,5 roku, od Jordanu
do śmierci na krzyżu. Podobnie jest i z Wami.
Wasz chrzest rozpoczyna się dzisiaj i trwać
będzie aż do śmierci ciała. W tym czasie przechodzić będziecie do niebiańskiej nadziei wysokiego powołania, do stanu duchowego, do
nieśmiertelności. Czy można otrzymać lepszą
ofertę? Uważam, że nie. „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstą- Inny bardzo wielki przywilej – staniecie się pełpiło co nagotował Bóg tym, którzy go miłują” noprawnymi członkami zborów, z prawem do
(1Kor. 2:9).
głosu i decydowania w sprawach zgromadzenia,
Drodzy Braterstwo, zostaliście wybrani do wiel- ludu Bożego oraz całej społeczności. Wierzę, że
kiego zaszczytu stania się synami Bożymi. „Przez kierując się Duchem Bożym Świętym, będziecie
co bardzo wielkie i kosztowne obietnice wam są umieli właściwie z tego przywileju korzystać,
darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami tak, aby było to na chwałę Pana Boga i dla dobra
Boskiego przyrodzenia” (2Piotra 1:4). Dostąpili- społeczności ludu Bożego. To wszystko to przyście wielkiego przywileju, że z pośród miliar- wileje.
dów istnień ludzkich to właśnie Was Pan Bóg A teraz obowiązki (1Tym. 4:12-16): „Bądź przyprzez Jezusa Chrystusa wywiódł z ciemności, kładem wiernym w mowie, w obcowaniu, w dutzn. z niewiedzy, nieświadomości, błędu i grze- chu, w miłości, w wierze, w czystości. Póki nie
chu, a przywiódł Was „(…) do światłości, do
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przyjdę pilnuj czytania napominania i nauki.
Nie zaniedbuj daru Bożego, który w tobie jest,
któryć dany jest przez włożenie rąk starszych,
o tym rozmyślaj, tym się zabawiaj, aby postępek
twój jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie
i nauczania, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc
sam siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają”.
Pierwszym obowiązkiem, jaki wynika z odczytanego fragmentu, jest praca nad samym sobą.
Następnie mamy czynić innym to, co byśmy
chcieli, aby nam czyniono. Dbajcie o dobro społeczności w Chrystusie, a nie o dobro własne.
Nie podejmujcie żadnej pracy ani służby według
własnego uznania, bo naszym zadaniem nie jest,
abyśmy tylko czynili dobrze, ale coś więcej – powinniśmy zawsze czynić wolę Bożą.
Kiedy Przeciwnik będzie podsuwał myśli, abyście czynili coś dla siebie, według waszego uznania i potrzeb, wiecie, co macie uczynić? Klęknijcie na kolana i proście Pana Boga o mądrość
i siłę, a Przeciwnikowi dajcie odpór słowami
Pana Jezusa: „Idź precz szatanie, ja Panu Bogu
samemu służyć będę”. I dałby Bóg, abyście prowadzili Wasze poświęcone życie zgodnie z tym,
co ślubujecie, a przez to, abyście doszli do obranego celu – do życia wiecznego w Królestwie
Bożym, jako Oblubienica Chrystusowa.
Zakończyć chciałbym słowami świętego apostoła Pawła z listu do Efezjan: „Dlatego skłaniam
kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na
niebie i na ziemi nazywa, aby Wam dał według
upodobania chwały swojej, żebyście byli mocą
utwierdzeni, przez ducha jego w wewnętrznym
człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał
w sercach waszych, żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc mogli doścignąć za
wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, aby-
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ście napełnieni byli wszelką znajomością Bożą.
A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy, albo myślimy, według
onej mocy, która skuteczna jest w nas, temu niech
będzie chwałą w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen”
(Efez. 3:14-21).
Proszę Was teraz, abyście powstali. Zadam Wam
trzy proste pytania:
1. Czy wierzycie w jednego Boga i Stwórcę
wszechświata? Czy wierzycie w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby odkupić cały rodzaj ludzki, również
i Was? Czy w to wierzycie?
2. Czy zerwaliście z grzechem i od tej pory
ślubujecie, że przy pomocy Bożej będziecie
żyć szlachetnie, zgodnie z wolą Bożą i nauką
Słowa Bożego? Czy tak?
3. Czy postanowienia serca swego, aby się poświęcić Panu, czynicie świadomie i z własnej
woli? Czy tak?
Na podstawie zgodnego oświadczenia przyjmujemy Was do grona braterskiego współuczestników wąskiej ścieżki za Panem. Udzielimy Wam
symbolicznego chrztu przez zanurzenie w wodzie z upoważnienia Pana Boga i Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Dziękuję, możecie usiąść.
Korzystając w tej chwili z przywileju, jaki mam,
chciałbym Wam obecnie jako pierwszy złożyć życzenia: Życzę Wam, przede wszystkim,
aby błogosławił Wam Pan Bóg, aby Was strzegł
i prowadził po drodze za Panem. Niech rozjaśni nad Wami swoje oblicze i niech Wam będzie
miłościwy w każdym dniu Waszego ofiarowanego życia. Niech także nasz dobry Bóg w chwilach prób i doświadczeń udzieli Wam wsparcia
i pokoju, który przewyższa wszelki rozum oraz
strzeże serca i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Na koniec chcę Wam jeszcze uścisnąć braterską dłoń.
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niedziela, 12 sierpnia 09:10

Rudolf HOSU, Rumunia

Uniżenie samego siebie –
Chrystusowa myśl

B

łogosławiony i wielce uwielbiony niech
będzie Bóg, Ojciec nasz i Pana Jezusa
Chrystusa! „Łaska i pokój niech się wam
rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (2Piotra 1:2). Cieszę się,
że dziś jestem z Wami w tym miejscu, na tym
międzynarodowym spotkaniu. Pragnę Wam
przekazać pozdrowienia miłości od braterstwa
z Baia Mare. W pierwszej kolejności chciałbym
wyrazić moje podziękowanie Panu Bogu, przez
Pana naszego Jezusa, za to, że powołał nas do
życia, dał nam nowe życie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, braci i siostry,
z którymi razem możemy wędrować do niebiańskiego Chanaanu, dodał nam kolejny dzień
życia, aż dotąd nas ochraniał i codziennie błogosławi nam licznymi darami.
Całe nasze życie powinno być hymnem dziękczynnym za wszystko, co otrzymaliśmy z Bożej
ręki. Oprócz tego przemijającego życia, Pan Bóg
obiecał nam życie bez końca dzięki poznaniu
Jego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez całe
Swoje życie Pan Jezus wspaniale odzwierciedlał
charakter Swego Ojca, którego wychwalał przez
całe Swoje dzieło. Dlatego najważniejszym celem naszego życia w wierze powinno być jak
najlepsze poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby przyswoić sobie Jego charakter, aby
On mógł żyć w nas i w ten sposób abyśmy odzwierciedlali wokół nas charakter Niebiańskiego Ojca.
Dzisiaj chciałbym, żebyśmy z pomocą Pana
przeanalizowali wspólnie jeden aspekt charakteru Chrystusa, mianowicie Jego usposobienie
Tekst, który będzie podstawą do naszych rozważań, zaczerpnięty jest z Listu do Filipian:
„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,
jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż
był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie
przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się
samego siebie, przyjął postać sługi i stał się po-

dobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż
do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też
Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem,
które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi,
i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”
(Filip. 2:5-11).
Nasz tekst mówi o całkowitym uniżeniu, które Pan Jezus okazał w Swoim posłuszeństwie
wobec Ojca i o wielkiej zapłacie, jaką otrzymał
w zamian. Nam, ludziom, trudno jest objąć
w naszych ograniczonych umysłach wszystkie
aspekty tej cechy Pana Jezusa, ponieważ nie wiemy, jak wygląda duchowa istota, jaką ma moc
i chwałę. Wiemy, że Pan Jezus, w przedludzkiej
egzystencji jako Logos, był chwalebną istotą duchową podobną do Ojca i że wszystko, co zostało stworzone we Wszechświecie, zostało stworzone przez Niego, tak jak nam wyjaśnia apostoł
Paweł w Kol. 1:15-17:„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne
i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy
nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko
przez niego i dla niego zostało stworzone. On też
jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim
jest ugruntowane (…)”. Wiemy również, że Logos był jedyną istotą zrodzoną z Ojca, jak mówi
apostoł Jan: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę,
jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ew. Jana 1:14). Z przytoczonych tekstów
możemy zauważyć, że Logos będąc chwalebną
istotą nie był dumny, ambitny lub samolubny.
Przeciwnie, zostawił Swoje dobre imię, pozbawił
się chwały i sławy, aby mógł czynić wolę Swego Ojca. Jego usposobienie było odwrotne niż
Szatana. Logos nigdy nie zastanawiał się nawet
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przez chwilę nad uzurpowaniem pozycji Ojca, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich
ani na równości z Nim, ale okazał zupełnie inną rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być
postawę – uniżenie, pokorę.
między wami, ale ktokolwiek by chciał być mięPokora Pana Jezusa nie objawiła się jedynie dzy wami wielki, niech będzie sługą waszym.
przez pozbawienie Siebie chwały, jaką miał I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy,
wcześniej u Ojca, lecz ukorzył się pod silną ręką niech będzie sługą wszystkich”. Innymi słowy,
Bożą do tego stopnia, że przyjął na Siebie kpiny, ten, który chce być wywyższony wśród braci,
chłosty, plucie, został rozbierany z szat i ukrzy- musi stać się pokorny.
żowany jako przeklęty. To był najwyższy stopień
uniżenia człowieka. Ktoś powiedział pięknie:
„By dotrzeć do Chrystusa, nie musisz wchodzić,
lecz zejść. Bez względu na to, jak nisko zejdziesz,
On będzie jeszcze niżej”. Możemy tylko być pod
wielkim wrażeniem tego szlachetnego przykładu uniżenia samego siebie.

Przez całą Swoją działalność Pan Jezus dał
uczniom i nam wiele lekcji i praktycznych przykładów pokory. Nawet w Swoich pierwszych
przemówieniach, jak na przykład w kazaniu
na górze, powiedział: „Błogosławieni ubodzy
w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios”
(Ew. Mat. 5:3). Tak więc tylko pokorni mogą dotrzeć do nieba; pokora jest pierwszym stopniem
do chwały. O Sobie Pan powiedział: „uczcie
się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca”
(Ew. Mat. 11:29). Ciekawe, że nie powiedział:
„uczcie się ode Mnie, bo jestem dobry, mądry, kochający” – choć te wszystkie cechy i wiele innych
posiadał w ogromnej mierze, jednak chciał, by
uczniowie zapamiętali lekcję pokory, a później –
również i my. Tak samo postąpił apostoł Paweł,
gdy napisał do Koryntian: „Albowiem uznałem
za właściwe nic innego nie umieć między wami,
jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”
(1Kor. 2:2). Obraz ukrzyżowanego Chrystusa
zawiera w sobie największą dawkę pokory, jakiej
doświadczył nasz Pan w Swojej całej egzystencji.
Tak Koryntianie, jak i my mamy o niej dobrze
pamiętać, jako o najlepszym wzorze do naśladowania. Pokora Pana Jezusa nie była uczuciem,
które miał od czasu do czasu, lecz kierował się
tym duchem całe Swoje życie.

Jedna z ostatnich praktycznych lekcji pokory
zostawionych przez Pana Jezusa odbyła się podczas Wieczerzy. Wtedy On przepasał się ręcznikiem i umył nogi uczniów pytając ich, czy rozumieją Jego gest. Nie otrzymawszy odpowiedzi
na Swoje pytanie, powiedział im: „Wy nazywacie
mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie,
bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel,
umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi” (Ew. Jana 13:13,14). Jeśli sam
Pan nie wstydził się tej upokarzającej służby,
tym bardziej my musimy się uniżyć i być zawsze
gotowi do służenia braciom. Musimy być czujni
jedni wobec drugich, pomagać sobie, utrzymywać się w czystości, świętości, pomagać sobie
nawzajem w pokonywaniu prób, pokus i złych
wpływów dookoła nas. Aby jednak móc robić te
rzeczy, musimy kultywować pokorę, bez której
nie możemy pomóc naszym braciom.

Nasz podstawowy tekst, od którego rozpoczęliśmy rozważania, zaczerpnięty jest z listu
apostoła Pawła do Filipian – zboru, który sam
założył i który miał problem z powodu pewnych fałszywych braci, którzy próbowali odwrócić Filipian od Ewangelii Chrystusowej do
przestrzegania Zakonu. Ta rzecz spowodowała
pośród nich niepokój. Możliwe, że niektórzy
zaczęli wspierać naukę tych fałszywych apostołów, tworząc wśród siebie różne partie, tak jak
stało się w Koryncie. Dlatego apostoł Paweł czuł
się w obowiązku zachęcać Filipian do jedności:
„Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby
były jednomyślne w Panu” (Filip. 4:2). Te dwie
siostry pomogły apostołowi w głoszeniu EwanWiemy, że pewnego razu matka synów Zebe- gelii. Tę samą radę miał dla całego zboru z Fideusza poprosiła Jezusa, by jej synowie zasiedli lipi, jak dowiadujemy się z drugiego rozdziału,
po lewicy i po prawicy w Królestwie. Ta prośba pierwszych pięciu wersetów poprzedzających
spowodowała niezadowolenie wśród uczniów. nasz podstawowy tekst: „Jeśli więc w Chrystusie
Jezus zabrał jednak głos i zostawił im piękną lek- jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś
cję pokory. Czytamy o tym w Ew. Mar. 10:42‑44: wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowa„Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wie- nie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej
cie, że ci, których uważa się za władców narodów, myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni
jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości
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ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego,
lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem
siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie”. Innymi słowy, apostoł Paweł nalegał, by
Filipianie byli jednością w uczuciach, miłości,
duszy, myśli, we wszystkich więzach, które mieli
ze sobą wzajemnie. Cała ich działalność musiała
być pod znakiem jedności. Żeby jednak stało się
to możliwe, musieli mieć w sobie postawę Chrystusa, czyli okazywać pokorę w ich wzajemnych
relacjach. Ciekawe, że apostoł Paweł stawia pokorę na podstawie jedności. Myślę, że brak tej
cechy wśród chrześcijan sprawił, że są oni najbardziej podzieloną grupą religijną na świecie.
Wiele razy wspominaliśmy już pokorę, uniżenie, ale co to znaczy? Gdybyśmy mieli podać
definicję pokory lub uniżenia samego siebie,
powiedzielibyśmy, że jest to cecha umysłu, która
pozwala posiadającej ją osobie patrzeć z uznaniem nie tylko na Boga, lecz i na bliźnich, dostrzegając ich dobre cechy. Pokora jest odcieniem miłości, jak wynika ze słów z 1Kor. 13:4:
„miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się”, innymi słowy, miłość jest pokorna. Ktoś powiedział,
że pokora jest „rzadkim kwiatem, który rośnie
tylko na grobie dumy”. Mimo to ludzie na ogół
w pewnym sensie gardzą tymi, którzy pielęgnują tę cechę. Zobaczmy, jednak jak Pismo Święte
wypowiada się na temat pokory: „Bojaźń Pana
jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę” (Przyp. 15:33). „(…) bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony” (Ew. Łuk. 18:14). Z zacytowanych
wersetów możemy wnioskować, jak ważne jest
pielęgnowanie tej cechy. Apostoł Paweł zachęcał
Filipian tymi słowami: „I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz
w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych
od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co
jego, lecz i na to, co cudze” (Filip. 2:3-4). Przeanalizujmy te wersety. Apostoł uczy, że wszystko, co robimy dla Pana i dla braci, nie powinno
wynikać z kłótliwości bądź próżnej chwały. Jak
mamy to zrozumieć? Wiemy, że nasze działanie
powinno mieć na celu chwalenie Boga i budowanie tych, którym służymy. Jednak wiele razy
dzieje się odwrotnie, mianowicie poprzez nasze
działania przyczyniamy się bardziej do wyburzania niż do budowania. Dlaczego? Ponieważ

czasem działamy w duchu kłótliwości, czyli kłócimy się lub sprzeczamy się z bratem lub siostrą,
kiedy nie może zrozumieć podobnie jak my jakiegoś fragmentu z Pisma Świętego lub jeszcze
gorzej, działamy tak, aby wyróżnić samego siebie, aby pokazać jacy ważni jesteśmy, jak dużo
umiemy, jakie postępy uczyniliśmy w porównaniu z danym bratem lub daną siostrą, jak ważna
jest nasza służba, zamiast przypominać sobie, że
stan i wiedza do której już dotarliśmy, są efektem łaski i miłosierdzia Bożego, dlatego powinniśmy wywyższać naszego Ojca, a nie samych
siebie. Często, gdy rośniemy w wiedzę, mamy
skłonność do popadania w pychę, jak podkreśla apostoł Paweł: „Poznanie nadyma, ale miłość
buduje” (1Kor. 8:1). Z tego wersetu niektórzy
mogliby wywnioskować, że poznanie nie jest
potrzebne, tylko miłość. Błąd, braterstwo! Bez
wiedzy nie wiemy, jak kochać, nie wiemy, jak
zastosować Słowo Boże. Powinniśmy docenić
wiedzę wśród domowników wiary, lecz wiedza
nie jest celem sama w sobie, ona jest nam dana
w celu zrozumienia woli Bożej, aby jej doświadczyć i aby pomagać innym w zastosowaniu jej
w życiu. Aby pozostać pokornym, konieczne
jest, aby ta wiedza była przeplatana miłością
i innymi owocami Ducha, ponieważ w ten sposób przyczyni się do budowania tych, którym
służymy. Jednocześnie apostoł Paweł napomina, by każdy w pokorze uważał drugich „(...) za
wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko
na to, co jego, lecz i na to, co cudze”. Jak możemy
zrozumieć te sprawy? Uważam, że bardzo ważne jest zrozumienie tych aspektów, a następnie
ich praktykowanie, ponieważ, moim zdaniem,
doprowadziłoby to do większej jedności wśród
braci i wyeliminowania przyczyn, które często
powodują rozbieżności, a nawet „przepaście”
między braćmi.
Co oznacza uważać drugich za wyższych od siebie? Po pierwsze, może to oznaczać, że mamy
szukać u naszych braci i sióstr pewnych cech
charakteru, które przewyższają nasze; że doceniamy je i uznajemy za lepsze od tych, które
sami posiadamy. Nie zawsze będziemy jednak mieli okazję odkrywać te cechy, ponieważ
ogólnie spędzamy z braćmi mało czasu. Dlatego wydaje mi się, że apostoł Paweł odniósł się
do głębszego aspektu, który niekoniecznie jest
związany z cechami lepiej rozwiniętymi u naszych braci i sióstr. Uważnie czytając tekst za-
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skać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był
bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego,
lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać
tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się
słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych
zbawić. A czynię to wszystko dla ewangelii, aby
uczestniczyć w jej zwiastowaniu”. W rzeczywistości wszyscy słudzy Boga, zarówno starożytni
godni, jak i wierzący Nowego Testamentu, byli
pokornymi ludźmi, którzy zawsze szukali dobra
Pamiętajmy o przykazaniu Pana Jezusa, zapi- bliźnich i ludu, do którego należeli.
sanym w Ew. Jana 13:34: „Nowe przykazanie Szlachetnym przykładem pokory był Jonatan.
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Choć był prawowitym spadkobiercą tronu swoJa was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie jego ojca, wolał zrezygnować z tej pozycji na
miłowali”. W 1Jana 3:16 czytamy: „Po tym po- rzecz swojego przyjaciela Dawida, którego tak
znaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; mocno kochał. To wywołało nienawiść jego ojca
i my winniśmy życie oddawać za braci”. Z tych Saula, ale Jonatan wolał pozostać po stronie wydwóch wersetów jasno wynika, że powinniśmy brańca Boga. Ilu książąt postąpiłoby podobnie?
kochać braci bardziej niż siebie, ponieważ ina- Możliwe, że żaden. Jonatan uznał Dawida za
czej nigdy nie będziemy mogli oddać za nich ży- wyższego od siebie, dbał więcej o dobro swego
cia. W tym znaczeniu możemy lepiej zrozumieć drogiego przyjaciela niż o swoją królewską przyzachętę apostoła, by każdy uważał drugich za szłość, jak pięknie wynika z ostatnich jego słów
wyższych od siebie i baczył w pierwszej kolej- adresowanych do Dawida: „Nie bój się, gdyż nie
ności na innych. Aby to stało się żywą rzeczy- dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz
wistością w naszym życiu, musimy ukrzyżować królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie;
własne ego.
także mój ojciec Saul wie o tym” – 1Sam. 23:17.
Ktoś powiedział: „Pokora jest kwiatem, którego Jaki szlachetny przykład pokory!
uważyłem, że apostoł po tym, jak uczy, by każdy
w pokorze uważał drugich „za wyższych od siebie”, dodaje: „Niechaj każdy baczy nie tylko na
to, co jego, lecz i na to, co cudze”. To doprowadziło mnie do zrozumienia, że apostoł odniósł
się raczej do faktu, że musimy uważać naszego
brata za ważniejszego od nas, docenić go więcej,
niezależnie od tego, czy jego cechy są lub nie są
bardziej rozwinięte od naszych, i dlatego musimy się starać zaspokoić najpierw jego potrzeby,
a dopiero potem nasze.

doskonałym owocem jest śmierć wobec samego
siebie”. Tak długo, jak nasze ego będzie rządziło,
priorytetem będzie zawsze nasza potrzeba, a nie
potrzeby braci.. Kiedy oddajesz komuś większy
zaszczyt, uważam, że uznajesz go za wyższego
od siebie. W 1Kor. 10:24 czytamy: „Niech nikt
nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego”. Natomiast w 1Kor. 10:33 napisane jest: „Jak
i ja staram się pod każdym względem podobać
się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz
wielu, aby byli zbawieni”. Jest tam ukryty cel,
dla którego wymagane jest od nas pomaganie
ludziom dookoła w celu ich budowania i ostatecznie zbawienia.

Apostoł Piotr również podkreśla ważność pokory w życiu wierzących: „Podobnie młodsi,
bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was
wywyższył czasu swego” – 1Piotra 5:5-6.

Czy mamy powody do pochwały i dumy z tego,
że jesteśmy lepsi od innych wokół nas? Czy
mamy coś, czego nie otrzymaliśmy z ręki Boga?
A skoro otrzymaliśmy, czy nadal mamy powody
do dumy? Pismo Święte podaje wiele negatywnych przykładów, w których pycha miała wiele
katastrofalnych konsekwencji. Pierwszym i najApostoł Paweł był dobrym przykładem dla nas. ważniejszym przykładem jest cherub Lucyfer,
W tym sensie czytamy w 1Kor. 9:19-23: „Będąc który był jedną z istot duchowych obdarzonych
wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewo- wielką chwałą. Zamiast jednak być wdzięcznym
lę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. za udzieloną chwałę, stał się dumny i ambitny,
I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozy- planując stać się równym Bogu. W ten sposób
skać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym upadł z pozycji, którą miał, stając się Szatanem,
był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie przeciwnikiem Boga. Jeśli widzimy wokół nas
jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozy- katastrofalne konsekwencje tego zarozumial-
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stwa, możemy zdać sobie sprawę, jak poważny
jest grzech pychy. Dlatego Salomon powiedział
w Przyp. 16:18: „Pycha chodzi przed upadkiem,
a wyniosłość ducha przed ruiną”.
Innym negatywnym przykładem jest król Saul,
który na początku swego panowania był człowiekiem pokornym, ale później ufał za bardzo
swojemu autorytetowi, przestał być posłuszny
Bożym przykazaniom, stając się pysznym. Wiemy, jaki miał tragiczny koniec. Bądźmy bardzo
ostrożni, drodzy Bracia i Siostry, bo nie jest
trudno stać się zarozumiałym, to potrafi każdy.
Trudniej jest się upokorzyć. Często nasze małe
sukcesy w życiu duchowym mogą nas popychać
do pychy, jeśli przypisujemy sobie ich zasługę.
Dlatego Bóg widzi potrzebę zezwolenia na próby, które mają nas zachować w pokorze.

Panu Bogu za nie dziękować, zamiast narzekać
na to, że musimy je znosić.
Ktoś słusznie powiedział, że duma jest matką
wszystkich grzechów. Dlaczego? Ponieważ ten
grzech niszczy naszą duchową odporność i toruje drogę pozostałym grzechom. Dlatego musimy ostro walczyć z tym grzechem. Mówmy, jak
Psalmista Dawid: „Także od pychy broń swojego
sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez
skazy i wolny od wielkiego występku” (Ps. 19:14).
Prawdziwie pokorny duch jest niezbędny, aby
uniknąć pułapek pychy i zarozumiałości!

Drodzy Braterstwo, musimy coraz więcej się
modlić do Niebiańskiego Ojca, a nawet pościć,
abyśmy mogli lepiej podporządkować naszą
starą wolę i przyswajać coraz więcej z tej cnoty
pokory, bez której żadne dziecko Boże nie może
Choć apostoł Paweł był godnym naśladowania otrzymać obiecanej nagrody.
przykładem pokory, powiedział: „Bym się więc Podsumowując, możemy powiedzieć, że poz nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, kora jest drogocenną perłą, jest koroną, która
wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec zabłyśnie na głowach wszystkich zwycięzców.
szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio Człowiek pokorny nie jest ani zawistny, ani zanie wynosił” (2Kor. 12:7). Jeśli więc apostoł Pa- zdrosny. Cieszy się, gdy inni są chwaleni, a on
weł, który chodził tak wiernie śladami Zbawi- zapominany, ponieważ nauczył się od Pana Jeciela, musiał znosić cierń, aby się zbytnio nie zusa uznawać swego brata za wyższego od siewynosił, czy my nie potrzebujemy takich cierni, bie i zawsze szuka dobra swego bliźniego. Niech
dozwolonych przez Ojca w naszym życiu? My- Pan nam pomoże pod tym względem. Amen.
ślę, że tak. I pomimo, że są bolesne, powinniśmy
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niedziela, 12 sierpnia 10:45

Adam KOPCZYK, Australia

Melchizedek

D

rodzy Braterstwo i Przyjaciele, łaska
i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z Wami. Przywożę Wam
bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od zboru
w Melbourne, jak i od pozostałych braterstwa
z Australii.

rym użyte jest słowo „kapłan”. Był królewskim
kapłanem – kapłanem na swym tronie. Imię
Melchizedek to królewski tytuł złożony z dwóch
części: melchi znaczy „król”, a zedek –„prawość”,
„sprawiedliwość"; razem oznacza to „król sprawiedliwości” lub też „prawy król”.

W trakcie tego tygodnia uczestniczyliśmy
w „uczcie rzeczy tłustych”: mieliśmy przystawkę
i danie główne, a dzisiaj, w ostatni dzień, jest deser.

Był królem Salemu – Salem uznaje się za wczesną
nazwę Jerozolimy, jak odnotowano w Ps. 76:3.
Melchizedek łączył urząd kapłana i króla, ukazując się Abramowi jako prawy król, który daje
pokój. Dar chleba i wina sugeruje związek między przaśnym chlebem a owocem winnej latorośli. Chleb reprezentuje pożywienie lub witalność
i jest związany z podtrzymywaniem życia człowieka. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Ja
jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli
kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki” (Ew. Jana 6:51). Widzimy tutaj zatem bliski
związek pomiędzy chlebem a życiem wiecznym.
Pierwszy cud Jezusa miał miejsce w Kanie Galilejskiej (Ew. Jana 2:1-10). Gdy zabrakło wina,
Pan zamienił sześć stągwi wody w wino najlepszej jakości. Melchizedek jako król również dał
zmęczonemu bitwą Abramowi wino. Wino było
błogosławieństwem radości, podnoszącym go
na duchu poprzez ożywienie go i uhonorowanie
go jako zwycięzcy w bitwie.

Tożsamość Melchizedeka od dawna jest przedmiotem spekulacji wielu komentatorów. Pojawia się on na scenie tak samo szybko, jak i znika. Wspominają o nim 1 Księga Mojżeszowa,
Księga Psalmów, a także List do Hebrajczyków.
O jego życiu osobistym wiemy tak niewiele, że
nie uważalibyśmy go za obraz, gdyby nie wykład na jego temat, zawarty przez apostoła w Liście do Hebrajczyków. Jedyny historyczny zapis
o Melchizedeku znajduje się w 1Moj. 14:9-20,
kiedy Kedorlaomer, król Elamu (obecnie południowo‑zachodni Iran), stanął na czele sojuszu
czterech królów, którzy uwięzili mieszkańców
Sodomy, w tym bratanka Abrama, Lota. Abram
zebrał małą grupę 318 służących, by ocalić
Lota. Udało im się to w bitwie pod Chobą, około 95 kilometrów na południe od Damaszku.
Po powrocie grupy pojawia się Melchizedek, Melchizedek powiedział dwie rzeczy:
król Salemu (Jeruzalem) i „kapłan najwyższego 1. W wersecie 19 pobłogosławił Abrama od
Boga”.
Boga: „Błogosławiony niech będzie Abram
od Boga Najwyższego”. Zwróćmy uwagę, jak
Wzmianka w Księdze Rodzaju jest zwięzła,
chwalebne są tytuły, którymi określa Pana
ale jakże pełna szczegółów! 1Moj. 14:18 mówi:
Boga: „Najwyższy Bóg” mówi o Jego absolut„Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb
nej doskonałości, o suwerennym władaniu
i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.
wszystkimi stworzeniami. Jest On Królem
I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogokrólów. Jako „Stworzyciel nieba i ziemi” jest
sławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwoprawowitym właścicielem i władcą wszystrzyciela nieba i ziemi! I niech będzie błogosłakich stworzeń, ponieważ to On je powołał
wiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół
do życia. To mówi o Nim jako o Bogu wieltwoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę
kim i godnym wielkiej chwały (Ps. 24:1).
ze wszystkiego”. W wersecie 18 dowiadujemy się,
że Melchizedek był królem Salemu, który przy- 2. Następnie w wersecie 20 Melchizedek pobłogosławił Boga za Abrama: „Błogosławioniósł chleb i wino, i że był kapłanem najwyższeny niech będzie Najwyższy Bóg”. Bóg Jahwe
go Boga. Jest to pierwsze miejsce w Biblii, w któ-
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jest najwyższy i zawsze musi otrzymywać czyków. Paweł zwrócił się do Żydów znających
chwałę za wszystkie nasze zwycięstwa.
Pismo Święte i do tych, którzy ufali tylko kaMelchizedek przyznał ponadto, że Bóg wydał płaństwu lewickiemu lub Aarona. Podkreślił,
wrogów w ręce Abrama. To pierwszy raz, kiedy że Boskie zarządzenie uznaje tylko kapłanów
Bóg zainterweniował w wojnie i dał zwycięstwo. porządku Aarona i Melchizedeka. Dla Żydów
W 1Moj. 14:14 zapisane jest, że Abram miał tyl- informacja, że Jezus kwalifikował się jako kako 318 wyszkolonych ludzi, a mimo to stanął płan, stanowiła wyzwanie, ponieważ nie poprzeciwko armiom czterech królów, których chodził On z rodziny lewickiej. Był z plemienia
wielkość możemy sobie tylko wyobrazić. Przy- Judy. Apostoł Paweł wskazuje jednak, że Jezus
pomina nam to historię o Gedeonie i o tym, jak jest kapłanem najwyższego porządku. Paweł
pokonał Midianitów z zaledwie 300 wojownika- stwierdza, że kapłaństwo Melchizedeka poprzedziło kapłaństwo Lewiego i było od niego
mi, co opisano w Sędz. 7:7.
o wiele lepsze. Apostoł pokazuje również, że to
Melchizedek pobłogosławił Abrama dwoma kapłaństwo było zupełnie inne. Lewiccy kapłani
darami, a Abram w zamian królewskiemu ka- zostali wyznaczeni do ofiar za grzechy, a Melpłanowi „dał dziesięcinę”, czyli jedną dziesiątą chizedek – nie. Następnie Paweł odwołuje się
łupów wojennych. Ponownie napotykamy coś, do Psalmu Dawida, który oświadcza, że Mesjasz
co dzieje się po raz pierwszy: precedens dziesię- będzie należał do kapłaństwa Melchizedeka.
ciny, ustanowiony na długo przed prawem Moj- Powodem jest to, że owo kapłaństwo łączyło
żeszowym i kapłaństwem lewickim.
urząd króla i kapłana. Co więcej, było to kapłańZnikając ze sceny tak nagle, jak się na niej po- stwo błogosławienia, a nie kapłaństwo ofiarne
jawił, Melchizedek przez tysiąc lat nie pojawia (Hebr. 7:12, 17, 24, 25).
się w świętych pismach. Jego imię wspomina
Ostrzeżenie apostoła
następnie Ps. 110. Zapowiedź Dawida na temat
Mesjasza dodaje, że porządek Melchizedeka Wcześniej w Liście do Hebrajczyków apostoł
w wersecie 4 jest „na zawsze”, lub, jak wskazuje Paweł ostrzegał: „O tym [Melchizedeku] mamy
List do Hebrajczyków, olam: na zawsze, wiecznie, wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wywieczne kapłaństwo. Ten Psalm mówi o zwycię- łożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu”
skim królu, tryumfującym kapłanie, mającym (Hebr. 5:11-14). To słowo „ociężałymi” pochowszelką moc, by rządzić, a także uzdrawiać. dzi od greckiego wyrazu nothros (Strong #3576),
Był on królem sprawiedliwości panującym nad oznaczającego lenistwo, gnuśność lub tępotę.
miastem pokoju. Cóż za trafny obraz naszego To samo słowo zostało przetłumaczone jako
Króla i jego ziemskiego królestwa. Nawet imię „leniwy” w Hebr. 6:12. Najwyraźniej bracia nie
Melchizedek pasuje do panowania króla Dawi- poświęcili wówczas wystarczającej uwagi, aby
da. Dawid był królem Izraela, a hebrajskie słowo uchwycić głębsze kwestie wiary. Podobna doleoznaczające króla to melech. Lewickim kapła- gliwość może łatwo wystąpić i dzisiaj w naszym
nem za czasów Dawida był Sadok (co oznacza okresie Laodycei, a braterstwo również mogą
„sprawiedliwy”), a przez niego wywierany był być narażeni na niebezpieczeństwo. Zawsze jest
wpływ religijny Dawida (2Sam. 8:17, 15:24). miejsce na poprawę i unikanie samozadowoleMelchizedek był stałym kapłanem w tym sensie, nia.
że nie ma wzmianki o jego śmierci. Dawid stał Gdybyśmy jednak popadli w samozadowolenie,
się władcą „na wieki” w takim znaczeniu, że Bóg szukajmy przyczyny i starajmy się je przezwyobiecał mu, iż moc tronu zawsze będzie należa- ciężyć. Jeśli brakuje nam czasu z powodu przyła do linii jego rodziny. Cóż za prawdziwie nie- tłaczających nas obowiązków, powinniśmy je
zwykła obietnica! Każdy król Jerozolimy przez ograniczać gdy tylko jest to możliwe, odkupując
osiemnaście pokoleń wywodził się od Dawida. czas i mając na pamięci słowa apostoła Pawła do
Prawo władzy od króla Dawida stało się osta- Tymoteusza: „Żaden żołnierz nie daje się wplątecznie udziałem Dawidowego syna - Jezusa, tać w sprawy doczesnego życia” (2Tym. 2:4). Jeśli
który dosłownie trwa na wieki.
wygląda na to, że brakuje nam zainteresowania
Tysiąc lat po Dawidzie Melchizedek ponownie Prawdą, musimy ponownie skupić się na warpojawia się w liście apostoła Pawła do Hebraj- tościach duchowych, a nie ziemskich, ponieważ
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wartości ziemskie mogą przysłaniać nasze duchowe apetyty i nasze wizje. Niedobór pod tym
względem będzie nie tylko wpływał na naszą
duchową czujność, ale także na naszych braci.
Uczęszczając na zebrania lub konwencje, bądźmy przygotowani do podzielenia się z braćmi
jedną czy dwiema obserwacjami lub pytaniem,
na którym powinniśmy skupić naszą duchową
energię. Jeśli nasze rozmowy są wypełnione
ziemskimi sprawami, to zdecydowanie jest wiele do zrobienia. Jeśli nie czujemy apetytu na duchowy pokarm, prawdopodobnie mamy w sobie duchowego wirusa.

nie zależało od prześledzenia jego korzeni aż do
Aarona. Z zapisów 1 Księgi Mojżeszowej wynika, że Melchizedek jako kapłan nie miał poprzednika. Był kapłanem z powołania Bożego.
Jezus jako kapłan nie ma poprzednika w niebiańskim urzędzie, którego dostąpił. Również
został kapłanem na podstawie Boskiego powołania.

Apostoł Paweł zauważył, że zapis nie wspomina o odejściu Melchizedeka, ale śmierć Aarona
została odnotowana. Ten kontrast pokazuje,
że pozafiguralny Melchizedek nie będzie miał
końca. Jakże pięknie pasuje to do naszego Pana
Pamiętamy, że srebrne trąby były wykorzysty- Jezusa, który ma teraz wieczne życie duchowe.
wane do zwrócenia uwagi Izraela, gdy wkrótce Kapłaństwo Jezusa jest nieskończone i rozciąga
miało nastąpić coś ważnego. Tylko kapłan i jego się na Wiek Mesjański, błogosławiąc wszystkie
synowie zostali wyświęceni do używania tych rodziny na ziemi.
trąb (4Moj. 10:2,8; 1Kron. 15:24). Każdy etap Naród żydowski, przyznając Melchizedekowi
rozwoju Kościoła był zwiastowany przez srebr- tę oficjalną lub osobistą wyższość nad Abrahane trąby Prawdy. Ci, których słuch był ocięża- mem, starał się to wyjaśnić, twierdząc, że króły i brakowało im zainteresowania najnowszy- lewski kapłan nie był nikim innym jak Semem,
mi ogłoszonymi prawdami, przegapili płynące najbardziej pobożnym synem Noego. Jak zapiz nich korzyści. Czy my, którzy usłyszeliśmy do- sano w kilku fragmentach z Qumran (na przynośny dźwięk siódmego posłańca, który ogłosił kład w 11QMelch), większość pisarzy rabiniczdrugą obecność naszego Pana, mielibyśmy teraz nych zgadza się, że Melchizedek to właśnie Sem,
utracić nasze zainteresowanie i głód piękności syn Noego. Niemniej jednak:
Słowa Bożego? Czy powinniśmy spocząć na 1. wiemy, że ojcem Sema był Noe;
laurach naszych osiągnięć i stać się leniwymi? 2. znamy również jego genealogię sięgającą
Czy Prawda się zestarzeje, a my przestaniemy ją
Adama;
kochać? Czy też będziemy pełni energii i chęci 3. wiemy, że Sem żył 600 lat (1Moj. 11:10-11);
do szukania klejnotów Prawdy, które leżą przed 4. zmiana imienia z Sem na Melchizedek
nami w naszej głębokiej kopalni? Pamiętajmy,
z pewnością zostałaby odnotowana w Biblii;
że w naszej chrześcijańskiej wędrówce musimy 5. władanie przez Sema miastem na obszarze
całkowicie zakochać się w Prawdzie.
kontrolowanym przez potomków jego brata
Jezus jest jak Melchizedek

Aaron był z kapłaństwa lewickiego, Jezus jest
z kapłaństwa Melchizedeka i obaj zostali powołani przez Boga (Hebr. 5:4-5). W Hebr. 6:19-20
apostoł Paweł mówi o Jezusie, który wstąpił do
nieba „poza zasłonę”, za którą wszedł dla nas
jako nasz poprzednik. W wersecie 20 skupia się
na pojedynczym wyrażeniu „na wieki”, użytym
w Ps. 110:4.
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Chama byłoby dość niezwykłe.
Hebr. 7:11

W Hebr. 7:11 apostoł Paweł zadał pytanie: „Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, (…) to jaka jeszcze była potrzeba
ustanawiać innego kapłana według porządku
Melchisedeka?”. Doskonałość przychodzi do nas
pod większym, bardziej chwalebnym kapłaństwem Melchizedeka – nie z Prawa i jego figuApostoł wyjaśnia w liście do Hebr. 7:3, że Mel- ralnych kapłanów.
chizedek był „bez ojca, bez matki, bez rodowodu, Hebr. 7:11 w porównaniu z Hebr. 8:6 pokazunie mający ani początku dni, ani końca życia”, je pewien kontrast, który jest tutaj pomocny.
nie mający żadnych zapisów o rodzicach ani ro- Kontrast ten w większości popularnych przedowodzie – podczas gdy kapłani lewiccy musieli kładów jest jednak ukryty. W pierwszym tekwykazać swój rodowód od Aarona. Kapłaństwo ście Paweł mówi o fundamentalnej naturze leJezusa, podobnie jak kapłaństwo Melchizedeka, wickiego kapłaństwa w odniesieniu do Prawa
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otrzymanego przez lud. Na tym fundamencie 4. Melchizedek był tym, który błogosławił
„został ustanowiony zgodnie z prawem”. Paweł
Abrahama, który oddał mu dziesięcinę (wernastępnie porównuje wyższość Jezusowego kaset 6). „A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy
płaństwa Melchizedeka z niższej rangi kapłańod większego otrzymuje błogosławieństwo”
stwem lewickim i podsumowuje niektóre z tych
(werset 7).
myśli na początku rozdziału ósmego. „Główną 5. Kapłaństwo lewickie nie doprowadziło do
zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy
doskonałości i dlatego konieczne było nowe
takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy
kapłaństwo (wersety 11 i 12). Kapłaństwo
tronu Majestatu w niebie” (Hebr. 8:1). Ta nowa
Melchizedeka różniło się od kapłaństwa
i nadrzędna posługa jest lepszym porządkiem,
Aarona i aby zrobić miejsce na to nowe ka„który ustanowiony został w oparciu o lepsze
płaństwo, prawo Mojżeszowe musiało zoobietnice” (Hebr. 8:6). Wyrażenie „został ustastać odłożone na bok. W wersecie 26 apowiony zgodnie z prawem”, pojawiające się w obu
stoł Paweł mówi, że nasz arcykapłan, który
tekstach, pochodzi z jednego słowa w języku
nam służy, jest „święty, niewinny, nieskalany,
greckim: nomotheteo (Strong’s #3549). W całym
odłączony od grzeszników i wywyższony nad
Nowym Testamencie słowo to pojawia się tylko
niebiosa”; stąd też jest On o wiele lepszy od
te dwa razy. Strong definiuje je jako „ustanowiegrzesznych i dotkniętych rozmaitymi choronie prawa, zjednoczenie aktów, sankcjonowanie”.
bami kapłanów Starego Testamentu.
Jest tu wyraźne rozróżnienie między wiekiem
Prawa a wiekiem łaski. Oba zostały uchwalone 6. Kapłaństwo Aarona było tymczasowe. Najwyższe kapłaństwo jest z porządku Mellub usankcjonowane – ale na odmiennych rochizedeka, wieczne (wersety 14-16). Paweł
dzajach kapłańskiego urzędowania. Wiek Prawa
cytuje Ps. 110:4, pokazując, że według Bozostał ustanowiony na kapłaństwie lewickim.
skiej przysięgi Mesjasz, jako dziedzic tego
Wiek łaski został ustanowiony na kapłaństwie
kapłaństwa, miał być „na wieki”.
Melchizedeka.
7. Werset 27 mówi, że kapłani Aarona składali
Melchizedek jest wyższy od kapłaństwa
ofiary, które musiały być powtarzane, ponieAarona
waż wcale nie usuwały grzechów. Natomiast
W Hebr. 7 apostoł Paweł odnotowuje siedem
nasz Najwyższy Kapłan został ofiarowany
punktów, w których kapłaństwo lewickie jest
raz na zawsze, ponieważ jego ofiara jest zapodporządkowane Melchizedekowemu. Pisze,
wsze aktualna.
że zostanie ono zastąpione innym. Ponieważ
Melchizedek był wyższy od Abrama, tak i Chry- Następnie apostoł Paweł skierował uwagę czytelników na rolę kapłanów lewickich składająstus przewyższa Aarona.
cych ofiary za grzechy ludu. Potem muszą mieć
1. Melchizedek był i królem, i kapłanem (wer- miejsce rezultaty tych ofiar, od udzielającego
set 1). Kiedy Bóg dyktował rządowe ustale- błogosławieństw kapłaństwa. Będzie to dziełem
nia, oddzielił funkcje kapłańskie od królew- tysiącletniego kapłaństwa Melchizedeka, któreskich. Przez Urim i Tummim kapłan miał go Jezus jest teraz Głową. Kiedy Aaron ukończył
bezpośredni kontakt z Bogiem przy roz- swoje dzieło składania ofiary, musiał przyodziać
strzyganiu kwestii prawa. Król sprawował się w szaty chwały, aby błogosławić lud. To krówładzę wykonawczą.
lewskie kapłaństwo nie będzie już nosiło szat
2. Abram, a za jego pośrednictwiem również ofiarniczych, ale raczej szaty chwały i czci. Do
jego prawnuk Lewi, zapłacili dziesięci- niego będzie należał zaszczyt rozdzielania błonę Melchizedekowi (wersety 2-10). „I jeśli gosławionych rezultatów wieku ofiarniczego.
tak można powiedzieć, w osobie Abrahama We wszystkich tych szczegółach, kapłaństwo
i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesię- Melchizedeka okazuje się być znacznie lepsze
cinę” (Hebr. 7:9).
od starszych kapłanów, którzy „są obrazem i cie3. Kapłaństwo Melchizedeka było z ustanowienia, a nie dziedziczne (werset 3). Kapłani w starożytnym Izraelu mieli pochodzić
z rodu Aarona.

niem” lepszej rzeczywistości. Jezus rzeczywiście
„objął znakomitszą służbę”, a stare przymierze, przeplatające się ze starym kapłaństwem,
„przedawnia się i starzeje” (Hebr. 8:5,6,13).
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Pismo Święte sugeruje, że ten błogosławiący
Najwyższy Kapłan porządku Melchizedeka ma
być złożony – sam Jezus Chrystus jest „Głową”
czyli głównym kapłanem; Kościół, Jego „Ciało”,
to podkapłan (Hebr. 3:1). 1P 2:9: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym”. Braterstwo, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by to było być częścią tego kapłaństwa, rozdzielając błogosławieństwa dla całej ludzkości w Tysiącleciu?
Niektóre spośród ról kapłaństwa
Melchizedeka
• Sędziowie – apostoł Paweł stwierdza, że
członkowie Kościoła będą sędziami. „Czy nie
wiecie, że święci będą sądzić świat?” (1Kor. 6:2).
Prorok Daniel zapisał podobne zdanie: „Aż
przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł
czas, że Święci otrzymali królestwo” (Dan. 7:22).
Mal. 3:18 przedstawia jaśniejszy opis tej pracy: „Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między
sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto
Bogu służy, a tym, kto mu nie służy”. Jezus powiada: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos
jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do
życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na
sąd” (Ew. Jana 5:28‑29). Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „sąd” to krisis. Ma ono to
samo znaczenie, co nasze medyczne określenie
„kryzys”: mianowicie moment w trakcie choroby, który decyduje, czy wynik leczenia będzie
korzystny czy niekorzystny. Ci, którzy po pewnym czasie wyjdą z grobu, zostaną poddani osądowi, ostatecznie decydującemu o tych, którzy
popełniali zło. Dzieło to będzie dokonane przez
Chrystusa i Jego Kościół.
• Kapłani – nauczanie będzie się w tym królestwie odbywało ze współczuciem, jak pokazano
w kolejnym tytule będącym udziałem Chrystusa i Jego Kościoła, jako że mają oni być kapłanami: „I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami
Boga i Ojca swojego” (Obj. 1:5-6). „I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Obj. 5:10).
„Błogosławiony i święty ten, który ma udział
w pierwszym zmartwychwstaniu: nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami
Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat” (Obj. 20:6). Melchizedek był kapłanem
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i królem; role te będą udziałem Kościoła.
Jezus jest wielkim Arcykapłanem nad tym porządkiem kapłanów. „Przeto, bracia święci,
współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego
wyznania” (Hebr. 3:1). Cechą wyróżniającą Go
w tej roli jest współczucie, którego nauczył się
przez cierpienia, jakie są udziałem innych ludzi.
„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do
braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym
arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go
za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (Hebr. 2:17-18). „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć
ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we
wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę
ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:15-16).
Kościół musi nauczyć się tej samej współczującej wyrozumiałości. Doświadczenia obecnego
życia mają na celu przeszkolenie go w identyfikowaniu się z grzechami, których doświadcza
upadła ludzkość, oraz konsekwencjami tych
grzechów. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg
jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście,
abyście je mogli znieść” (1Kor. 10:13). Najwyżsi
kapłani Izraela mieli być pośrednikami między
ludem a Bogiem dzięki użyciu Urim i Tummim
(2Moj. 28:30; 4Moj. 27:21).
• Królowie – kolejna rola Chrystusa i Jego Kościoła to rola królów wspomniana w Obj. 1:5-6.
„Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy,
z nim też królować będziemy” (2Tym. 2:11‑12).
Cóż za wspaniała obietnica! Dziełem Wieku Żydowskiego było wybranie figuralnego ludu, cielesnego Izraela. Dziełem Wieku Ewangelii jest
zgromadzenie Oblubienicy Chrystusa, „ludu
dla imienia swego” (Dz. Ap. 15:14), jako pozafiguralnych kapłanów, takich jak Aaron, aby
zakończyć dzieło poświęcenia. Przyszłe dzieło
kapłanów Melchizedeka polega na udzielaniu
wszystkim rodzinom na ziemi błogosławieństw,
na mocy obietnicy Abrahamowej, poprzez Nowe
Przymierze. To właśnie „radość wielka, która
będzie udziałem wszystkiego ludu” (Łuk.2:10).
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Głowa Melchizedeka jest w mocy i chwale. Podczas tego nakładania się wieków wielu członków
Ciała już do niej dołączyło, podczas gdy ci, którzy są „przy życiu”, kończą ofiarnicze dzieło kapłaństwa Aarona (1Tes.4:15).

Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę
Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca
na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż
na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów”.

Podsumowanie

Chwała tego wspaniałego typu, jakim jest Melchizedek, zostanie objawiona, gdy Chrystus,
Prorok, Kapłan i Król, w towarzystwie swego uwielbionego Kościoła, wyjdzie naprzeciw
ludzkości. Niosąc chleb (podtrzymujący życie)
i wino (radości w ziemskiej fazie Królestwa),
w najpiękniejszym i doskonałym otoczeniu, da
im swoje błogosławieństwo – błogosławieństwo
Najwyższego Boga. Tak i my modlimy się codziennie o ten wielce błogosławiony czas, aby
nadszedł rychło.

Melchizedek i jego kapłaństwo są częścią Bożego odkupieńczego planu zbawienia człowieka. Są sędziami – i tu nacisk kładziony jest na
aspekty sądowe oraz sprawiedliwe osądzanie
problemów ludzkości z grzechem. Kapłani służą
jako pośrednicy łączący ziemskiego człowieka
z jego niebiańskim Stwórcą. Królowie czy też
książęta pomagają w egzekwowaniu praw, które
będą rządzić człowiekiem przez całą wieczność.
Każda z tych ról jest częścią wielkiego Bożego
planu wykorzenienia grzechu, który to plan pomaga przywrócić ludzkość z obecnego grzesznego stanu do absolutnej prawości. Każda jest
kamieniem ułatwiającym wędrówkę na „Drodze
Świętej” (Izaj.35:8-10). Prorok Izajasz w Izaj. 32:1
mówi: „Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować”. On
będzie Królem ich pokoju, a cała ziemia będzie
Salem – miastem pokoju. Izaj. 9:5-7: „I spocznie
władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny

Moi Drodzy Braterstwo; na umocnienie naszego powołania i wybrania nie zostało wiele czasu.
Obyśmy wszyscy rozwijali się na podobieństwo
Chrystusa w naszym chrześcijańskim postępowaniu i byli wierni aż do śmierci, by uznano nas
za godnych uczestnictwa w tym najwspanialszym kapłaństwie Melchizedeka, czego szczerze
wszystkim Wam, jak i sam sobie, z całego serca
życzę. Niech Bóg błogosławi nam w naszych staraniach. Amen.

niedziela, 12 sierpnia 12:00

Vasile NEAGU, Mołdawia

Wyzwolenie i wywyższenie Kościoła

D

rodzy Bracia i Siostry, niech łaska i pokój Pański będzie z Wami wszystkimi.
Przede wszystkim chciałbym podziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu za ten wyjątkowy przywilej bycia tutaj na tej Konwencji
razem z Wami. Nazywam się Vasile Neagu, jestem członkiem zboru w Ruseni, Mołdawia.
Przywiozłem Wam pozdrowienia od wszystkich
braci z Mołdawii i od Zboru, do którego należę.
Wykład, jaki przygotowałem, jest zatytułowany:
„Wyzwolenie i wywyższenie Kościoła”.

nasz Pan powiedział: „Spoglądajcież a podnoście
głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie
wasze”. Dzięki światłu proroctwa możemy zaobserwować wspaniałe wydarzenia żniwa, które
zakończą się punktem kulminacyjnym w czasie
Wielkiego Ucisku. Ponieważ wszyscy wiemy, że
w tym okresie wydarzy się obiecane wyzwolenie
i wywyższenie Kościoła, nasze zainteresowanie
skupia się na trzech zagadnieniach: czasie, rodzaju i okolicznościach naszego wyzwolenia.

Badacze Pisma Świętego wierzą, że prorok Eliasz
Apostoł Paweł, mówiąc o nadziei dla Kościoła, jest figurą Kościoła. Na potwierdzenie tej myśli
powiedział: „ale i my, którzy mamy pierwiastki przeczytamy kilka wersetów. „I stało się słowo
Ducha, (…) wzdychamy, oczekując (...) odkupie- Pańskie do niego, mówiąc: Odejdź stąd, a obróć
nia ciała naszego” (Rzym. 8:23). W Ew. Łuk. 21:28 się na wschód słońca, i skryj się u potoku Cha-
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ryt, który jest przeciwko Jordanowi. I będziesz pił
z potoku: a rozkazałem krukom, aby cię tam żywili” (1Król. 17:2‑4). „(...) mianowicie po onym
roku trzecim, stało się słowo Pańskie do Elijasza,
mówiąc: Idź, ukaż się Achabowi” (1Król. 18:1).
Czytamy także w Obj. 12:6: „A niewiasta uciekła
na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni tysiąc dwieście
i sześćdziesiąt”, czyli trzy i pół symbolicznych
lat.
Wierzymy, że te dowody są wystarczające do
tego, by podtrzymać myśl, że prorok Eliasz jest
typem Kościoła podczas Wieku Ewangelii. Przypominamy sobie, że Pan chciał podnieść Eliasza
do nieba, potem wydarzyły się różne rzeczy,
a podróż była nieco dłuższa niż się spodziewał,
ale ani odrobinę dłuższa niż zaplanował Pan.
Chcemy tu wspomnieć, że Eliasz nie był wtedy
sam, ale miał ze sobą następcę, swojego przyjaciela i proroka Elizeusza. Pismo Święte mówi
nam o tym czasie oczekiwania i uniesienia do
nieba (2Król. 2:1-14). Eliasz i Elizeusz wyszli
z Gilgal i mieli dojść do Betel, a potem przejść
do Jerycha i dojść do Jordanu. W każdym z tych
miejsc Eliasz ewidentnie myślał o tym, że Pan
go uniesie do nieba. Tak samo jest i w przypadku Kościoła.
Podczas żniwa Wieku Ewangelii Pan pokazuje
w Swoim Słowie, że posyła Swój lud do czterech różnych punktów chronologicznych: do
roku 1874, 1878, 1881 i 1914. Przy każdej z tych
dat święci którzy byli czujni, którzy zdali sobie
sprawę, że dla Kościoła nadszedł koniec wieku,
spodziewali się „przemiany”. Oni po to czuwali. Kiedy dożyli do każdego z tych punktów
czasowych, Pan powiedział: „idźcie dalej, do
innego miejsca”. Zastosujmy te rzeczy w sposób pozaobrazowy w odniesieniu do Kościoła.
Wydawałoby się, że Gilgal reprezentuje początek czasu Żniwa – październik 1874. Wszyscy
się zgadzamy z tym, że wypełnienie nadziei
Kościoła skupiło się na drugiej obecności Pana
(Ew. Jana 14:1-3, 1Tes. 4:15‑17). W Joz. 5:9 dowiadujemy się, że miejsce Gilgal, gdzie obozowali Jozue z narodem izraelskim, oznacza „toczenie się”.

Egiptu”. Kiedy dziecko Boże przechodzi prześladowania, uciski i ścigania, trafia ostatecznie do
pozaobrazowej Ziemi Obiecanej, aby cieszyć się,
karmić się czystym pokarmem, właściwym wyjaśnieniem święta Paschalnego i nauki o zupełnym poświęceniu; tylko wtedy Pan Bóg może
powiedzieć: „Dzisiaj zdjąłem z Was hańbę nieprzyjaciół Waszych”. „ (...) i będą na ziemi swojej
bezpieczni, a dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy połamię zawory jarzma ich, a wyrwię je z ręki tych,
którzy je zniewalają. I nie będą więcej łupem narodom, a zwierz ziemski pożerać ich nie będzie;
ale mieszkać będą bezpiecznie, a nie będzie, ktoby
je straszył. I wzbudzę im latorośl sławną, że nie
będą więcej głodem niszczeni na ziemi, ani poniosą pohańbienia od pogan. I dowiedzą się, żem
Ja Pan, Bóg ich, z nimi, a oni lud mój, dom Izraelski, mówi panujący Pan. Ale wy owce moje, owce
pastwiska mego, wyście lud mój, a Jam Bóg wasz,
mówi panujący Pan” (Ezech. 34:27-31).
Data z października 1874 r. jest szczególnie
zaznaczona w naukach biblijnych, zwłaszcza
w proroctwie Daniela, w wyjaśnieniu roku Jubileuszowego, w nauce o równoległościach pomiędzy figuralnym a pozafiguralnym domem
Izraela i w świadectwie kamiennego świadka.
Ta data była długo oczekiwana z cierpliwością
i głębokim zainteresowaniem przez wiele szczerych dzieci Bożych jako prawdopodobny czas
zabrania Kościoła. To było tylko zasugerowane, ale nie było żadnej jasnej deklaracji, jakoby
zmiana Kościoła miała nastąpić w tamtym momencie. Kiedy oczekiwania nie zostały spełnione, dało się wyczuć pewne rozczarowanie wśród
prawdziwych dzieci Bożych, ale nie jako zaprzeczenie wiary, które by kwestionowało obietnicę i doprowadziło do zadawania sobie pytania:
„gdzie jest obietnica Jego przyjścia?”.
Klasa Eliasza ruszyła do kolejnego przystanku,
Betel; towarzyszyli jej wszyscy godni wzięcia
pod uwagę jako część pozafiguralnej klasy Elizeusza.
Pismo Święte uczy nas, że „Betel” oznacza
„Dom Boży”

Jakub miał w tym miejscu wizję długiej drabiny do nieba, po ktróej wstępowali i zstępowali
Pierwszy przystanek po przejściu przez Jordan aniołowie, a nad nią stał Pan; Jakub bał się tego
Izraelici obrzezali się, obchodzili Paschę i zje- miejsca i powiedział: „Zaprawdę, Pan jest na
dli z plonów ziemi. Pan przemówił do Jozuego tym miejscu, to jest dom Boży i brama do nieba.”
i powiedział mu: „Dzisiaj zdjąłem z Was hańbę (1Moj. 28:12,16-17).
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Według nauk równoległości wiosna roku 1878
odpowiada przyjęciu stanowiska Króla królów i Pana panów przez naszego Pana i Głowę,
jak i zmartwychwstaniu Jego Kościoła. Klasa
Eliasza, która dotarła na to miejsce, nie była
rozczarowana względem spełnienia obietnic;
ona zauważyła ona, że data zmartwychwstania
umarłych w Chrystusie czyli Kościoła w roku
1878 jest równoległa do daty zmartwychwstania naszego Pana, które miało miejsce trzy i pół
roku później, czyli w roku 33 n.e. Oni wiedzieli
z Pisma Świętego, że żywi nie będą przemienieni przed tymi, którzy zasnęli. Zauważmy dalej,
że nauka równoległości nie straciła swojego
znaczenia, ponieważ jest potwierdzona przez
Pismo Święte. Obj. 11:1: „Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą”. Pastor obliczył i odkrył 1845 lat od Jakuba
do śmierci Jezusa i tak samo 1845 lat od roku
33 n.e. do roku 1878 dla pozafiguralnego Izraela.
Słowa apostołów Pawła i Jana przyniosły nam
jednak więcej światła w tym czasie (Obj. 14:13,
11:15‑19).
Ci dwaj, nie będąc zniechęceni, poszli dalej
do kolejnego miejsca, do którego byli prowadzeni przez Boga, a mianowicie do Jerycha
Wielu badaczy Biblii zgadza się z tym, że ten
punkt chronologiczny to rok 1881, wskazany
w Piśmie Świętym. Odpowiada czasowi, kiedy
przydzielono 144000 koron, a także końcowi
ogólnego powołania; przez naukę równoległości
ten punkt chronologiczny wskazuje jeszcze na
odrzucenie Babilonu (Obj. 18:2). Choć pojawiało się coraz więcej obiecanych znaków wyzwolenia, Eliasz i Elizeusz zrozumieli, że jeszcze jest
czas u Pana, póki drzwi możliwości indywidualnego powołania są nadal otwarte do tego, aby
dokonała się zamiana koron: „Trzymaj, co masz,
aby nikt nie wziął korony twojej.”. „Pracujcie póki
dzień jest ponieważ nadchodzi noc, gdy nikt nie
będzie mógł działać”. „Nuże Syonie! który mieszkasz u córki Babilońskiej, wyswobodź się”.

dzieliły się na dwie części i przeszli przez Jordan
suchym lądem i kontynuowali swoją podróż.
Ten obraz nie jest zapisany bez powodu. „Co to
oznacza?” pytacie się, Braterstwo. W symbolicznym słowniku Biblii woda przedstawia prawdę,
ale również narody czy ludzi. Obie rzeczy są
w Piśmie Świętym symbolizowane przez wodę:
„I rzekł mi: Wody, któreś widział, (…) są ludzie
i zastępy, i narody, i języki” (Obj. 17:15). „I ukazał
mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ,
wychodzącą z stolicy Bożej (...)” (Obj. 22:1).
Jordan oznacza dodatkowo „próbę” lub „osąd”.
Czego więc możemy się spodziewać, kto lub co
będzie sądzone i w jaki sposób w pozafigurze?
Nasza propozycja odnośnie sensu tego obrazu
jest następująca: płaszcz Eliasza to zewnętrzna
wskazówka lub znak mocy Bożej, która była
z nim i reprezentuje autorytet, moc i błogosławieństwo Boże, wylane nad członkami Kościoła,
tak jak mamy zapisane w 1Kor. 2:4-5: „A mowa
moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha
i mocy”. Płaszcz był w rękach Eliasza, kiedy uderzył nim wody. Wygląda więc na to, że Kościół
będzie używał do rozdzielenia wód tego, co ma
w ręku swoim z pomocą Boskiej mocy i autorytetu. Innymi słowy, członkowie Kościoła będą
interpretować Prawdę, którą mają w swoim zasięgu odnośnie tego punktu chronologicznego,
czyli roku 1914, wyjaśnionego w Tomach. „Musisz zasię prorokować przed wielą ludzi i narodów, i języków, i królów” (Obj. 10:11). „Patrzałeś na to, aż odcięty był kamień, który nie bywał
w ręku, a uderzył ten obraz w nogi jego żelazne
i gliniane, i skruszył je” (Dan. 2:34-35).

Wody symbolizują narody. Wydawałoby się, że
ludzie muszą być w pewien sposób wypróbowani po to, aby byli sądzeni przez Boga, i że musi się
publicznie wykazać pewne rozdzielenie sentymentu względem Prawdy. Wody muszą się odłączyć od wód, ludzie od ludzi, ponieważ Prawda
jest przyjęta przez niektórych, a przez innych
Mając te wszystkie nauki na uwadze, klasa Elia- jest odrzucana. Eliasz zwinął swój płaszcz i udesza, której towarzyszyła klasa Elizeusza, poszła rzył nim wody, a one się rozdzieliły. Jaki rezultat
dalej razem do kolejnego punktu, do którego czy efekt przyniosła lub nadal przynosi Prawda
Bóg ich prowadził, a mianowicie do Jordanu.
symbolizowana przez klasę Eliasza w związku
Kolejny i ostatni chronologiczny punkt wska- z rokiem 1914 w sercach prawdziwych dzieci
Bożych, „dzieci proroków”?
zany przez Pismo Święte to rok 1914
Schodząc tam, do Jordanu, Eliasz zwinął swój Możemy wszyscy sobie przypomnieć o tym, że
płaszcz i uderzył nim wody Jordanu tak, że roz- Laodycea znaczy „doświadczony i osądzony na-
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ród”. Myśl Pastora związaną z tym wyjaśnieniem
znajdziemy w jego ostatnim artykule z 1916 r.:
„Żniwo się nie skończyło”. Bądźmy wszyscy czujni. „Wygląda na to, że spalenie kąkolu ściśle odpowiada rozdzieleniu wód Jordanu. Uderzenie wód
i ich rozdzielenie objawi, kto jest prawdziwym
Kościołem Chrystusowym, a kto fałszywym; klasa kąkolu obudzi się do rzeczywistości i przestanie
udawać, że jest Kościołem Chrystusowym – będą
mieli inne oczekiwania lub wpadną w całkowite
niedowiarstwo”.
To samo, co wydarzyło się z synami proroków,
którzy już nie chcieli naśladować Eliasza i Elizeusza po przejściu przez Jordan, tak samo wydarzyło się również z ruchami religijnymi, które oddzieliły się od prawdziwego ludu Bożego.
Były to ruchy, które twierdzą, że wszystko się
skończyło lub że wszystko jest błędem. Tak więc
widzimy, że Prawda odpowiadająca ostatniemu
punktowi chronologicznemu do dnia dzisiejszego jest próbą, która nosi za sobą sąd Boży, ale
nie dla Eliasza i Elizeusza, tylko dla tych, którzy
rzekomo należą do ich klasy, którzy się potknęli i nadal się potykają o nauki Wykładów Pisma
Świętego odnoszące się do tej daty. Twierdzą
oni, że jeśli Pastor się pomylił co do końca żniwa, wywyższenia Kościoła i ustanowienia ziemskiej fazy, w takim razie wszystko jest błędne,
nie zwracając uwagi na poprawki naniesione
przez Pastora. „Powiedzieli wasi bracia, którzy
was nienawidzą (...). Niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość.
Lecz oni będą zawstydzeni. Bo gdy wołałem, nikt
nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał”.
(Izaj. 66:4‑5)
Wszystko to nie miało jednak wpływu na Eliasza
i na Elizeusza, gdyż oni byli najbliższymi i najwierniejszymi sobie przyjaciółmi, więc wiernie
kontynuowali swoją podróż. W Hebr. 10:38 jest
napisane: „a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja
miała w nim upodobania”. Jest nam przykro
i czujemy wstyd za tych, którzy nie rozumiejąc
proroctw i czasów ich wypełnienia (chodzi nam
o rok 1914), są przeciwko wyjaśnieniom tomów,
a co gorsza, przeciwko Pastorowi, zamiast głosić
je ze wszystkich sił i całym autorytetem duchowym. Wierzymy jednak, że robią to przez brak
wiedzy. „Synu człowieczy! Cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi: Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się?
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(…) Dlatego mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan: bliskie są dni, kiedy spełni się każde
widzenie” (Ezech. 12:22-25).
Czytajmy 2Król. 2:9-12: „Gdy zaś przeszli, rzekł
Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie
uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz
zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną
w udziale dwie trzecie twojego ducha. A on odpowiedział: O trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli
mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto
rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od
siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: Ojcze mój, Ojcze
mój, rydwanie Izraela i jego konnico! I już go nie
zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je
na dwie części”.
Co to znaczy w pozafigurze? My wierzymy, że to
pokazuje rozstanie, ale tylko i wyłącznie na końcu, czyli na końcu ziemskiej pielgrzymki Eliasza. Jednak musimy mocno zwracać uwagę na
to, by nie osądzać tych, którzy będą częścią Małego Stadka i tych będących częścią Wielkiego
Grona. Niektórzy mogą nam powiedzieć: „Co ty
myślisz o tym bracie, albo o tamtym podzielonym
zborze?”. My nie powinniśmy osądzać jedni
drugich. Nie naszą sprawą jest mówić, że jeden
jest częścią klasy Małego Stadka, a drugi częścią
Wielkiego Grona. My musimy mieć jedni drugich za braci oraz być wiernymi przyjaciółmi,
jako jedna całość. Tylko Pan wie, którzy są Jego,
całkowicie wierni i On zostawia problem aby
się pojawił na końcu ziemskiego biegu Małego
Stadka. Sam Pan dokonywać będzie separacji.
Kiedy przyjdzie czas Pana na oddzielenie małej
klasy, nie popełni On żadnego błędu. To Malutkie Stadko, a nie inna klasa będzie tą klasą,
która odjedzie rydwanem. Dlatego trzymajmy
się w miłości Bożej. Nieważne, co inni myślą.
Oczywiście, my musimy nawzajem się miłować,
służyć braciom, ale nawet wtedy, kiedy będziemy robić wszystko jak najlepiej potrafimy, niektórzy bracia mogą nas źle zrozumieć. Wtedy
polecajmy się całkowicie w ręce Pana. On zajmie się wszystkimi sytuacjami. Nie podejmujcie
decyzji względem nikogo, niech każdy czuwa
nad samym sobą i niech pilnuje własnego serca tak, by miało poprawne podejście względem
Pana i braci. Apostoł Paweł mówi: „Przeto nie
sądźcie przed czasem” (1Kor. 4:5). Wszystko
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ma się wkrótce wydarzyć. Niedługo zobaczymy klasę Eliasza zabraną w rydwanie, a reszta
zostanie. Wtedy zauważymy radykalną zmianę.
Wtedy będziemy wszystko o niej wiedzieć. Pan
się nią zajmie.
Odnośnie symboliki ognia i rydwanu: ogień
jest symbolem zniszczenia, ale nie zapominajmy, że są też ogniste doświadczenia, a rydwan
ognisty mógłby zasugerować bardzo ciężkie doświadczenia, które będą rozdzielać klasę Eliasza
od klasy Elizeusza i doprowadzą do uwolnienia
klasy Eliasza. Ktoś z nas mógłby zadać pytanie: „Nie boisz się nas niepokoić?”. Odpowiadamy: nie, nie, ponieważ wszyscy bardzo chcemy
wejść do rydwanu Pana. Jest to najlepszą rzeczą na świecie, nawet jeśli oznacza to kłopoty
(2Kor. 2:14). A więc my chcemy mieć kłopoty,
jeśli ten rydwan ma nas zawieźć do mety i położyć kres wszystkim problemom. My czekamy na
niego dzień za dniem. Kiedy pojawił się rydwan
Eliasza, został on wzięty wśród burzy do nieba,
do atmosfery, poza zasięgiem oka ziemskiego.

go i który zawołał głosem donośnym na czterech
aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę
ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody
ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie
opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Obj. 7:1-3).

Drodzy Przyjaciele, my czekamy na ten rydwan
i na trąbę powietrzną; ale co to będzie? My wiemy, że Pan zobrazował wielki czas anarchii, który
ma przyjść za pomocą wielkiej trąby powietrznej. „Tak mówi Pan Zastępów: Oto nieszczęście
idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa
się od krańców ziemi” (Jer. 25:30‑33; 30:23‑24).
Według naszego zrozumienia klasa Eliasza jako
pierwsza zostanie dotknięta przez wielką burzę anarchii. Wierzymy, że to oznacza, że wielu z ludu Bożego – wszyscy wierzący z tamtych
czasów – będą przenoszeni z obecnego życia do
jakiegoś ruchu anarchistycznego. Nie będziemy
o tym mówić światu, ponieważ oni nie są tym
zainteresowani. Nauczyciel powiedział: „Nie
rzucajcie pereł i rzeczy świętych”. My mówimy
Co oznacza ta burza, jeśli chodzi o Kościół? o tym tutaj, ponieważ myślimy, że wszyscy tutaj
„Czy to oznacza więcej kłopotów?” – z pewnością są mocno zainteresowani i każdy z nas czeka na
zapytacie. Myślimy, że odpowiedź brzmi „tak”. to, by mieć udział w doświadczeniach rydwanu
„Widziałem też innego anioła wstępującego od i trąby powietrznej.
wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywe- Niech Pan Wam błogosławi. Amen.

83

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

Uczestnicy konwencji
ANGLIA
1
BENTA Cosmin
2
CADAR Alex
3
CALOTA Sarah
4
CHARCHAROS Joan
5
CHARCHAROS Nicholas
6
EVANS Gwendoline
7
KESSLER Adrian
8
KESSLER Alan
9
KESSLER Eugeniusz
10
KESSLER Matthew
11
KESSLER Nathan
12
KESSLER Teresa
13
LIGHTFOOT Mary
14
PILCH Dorota
15
PILCH Paweł
16
PILCH Victoria
17
WOZIWODA Marek
18
WOZIWODA Maria
AUSTRALIA
19
CHARLTON Raymond
20
CHARLTON Susan
21
CZAPLA Anna
22
CZAPLA Rachel
23
CZAPLA Simon
24
DUNN Ethan
25
DUNN Sarah-Jane
26
GREENHALGH Daniel
27
GREENHALGH Darryn
28
GREENHALGH Melinda
29
GREENHALGH Zoltan
30
KOPCZYK Adam
31
MISTARZ Andrew
32
MISTARZ James
33
MISTARZ Kathy
34
MISTARZ Timothy
35
WALCZAK David
36
WALCZAK Mirka
37
WALCZAK Samuel
38
ZUREK Anna
39
ZUREK Tadeusz
AUSTRIA
40
KAWAŁA Szymon
41
KAWAŁA Tadeusz
42
KUŹNIK Dariusz
43
KUŹNIK Justyna
44
KUŹNIK Kacper
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45
46
47
48

KUŹNIK Natan
MIKSA Andreas
MIKSA Ruth
POSTOLACHE Aurelia

BRAZYLIA
49
COUCEIRO Andre
50
COUCEIRO Simony
FINLANDIA
51
NORDMAN Timo
FRANCJA
52
BOULIER Bernard
53
BOULIER Michele
54
BRYCHCY Jadwiga
55
BRYCHCY Noemie
56
BRYCHCY Paul
57
DALMATA Emmanuel
58
DALMATA Jozefa
59
DALMATA Zenon
60
DĄBEK Czesława
61
IACHIM Pavel
62
KWARCIAK Marius
63
KWARCIAK Yolande
64
LIBERDA Christine
65
LIBERDA Regis
66
MALYGA Jacques
67
MALYGA Lidia
68
PEAU Henri
69
PEAU Katherine
70
SAMUEL-RAJ Desouza
71
SIWEK Francoise
72
SIWEK Jean
73
SKARBEK Claire
74
SKARBEK David
75
SKARBEK Julie
76
SKARBEK Marie Madeleine
77
SUTRYK David
78
TUDRYN Amandine
79
TUDRYN Mia Grace
80
TUDRYN Natanel
81
TUDRYN Stella
82
TUDRYN Zachary
83
WOZNIAK Alina
84
WOZNIAK Daniel
INDIE
85
DEVARAJ Joseph
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87
88
89
90
91
92
93
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JAMES John-Kennedy
JAYARAJ Josuva
JOHN-KENNEDY Jonathan
JOHN-KENNEDY Josephine
JOHN-KENNEDY Joshua
JOSUVA Nalini
STALLON-SAMUEL Daison
STEPHEN Sylvester
SUTHANTHIRA Roy Robert

KAMERUN
95
FORJINDAM Alex-Mokom
96
FORJINDAM Paulena
KANADA
97
CZYRAK Joe
98
FISHER Keith
99
HANGS Rosalie
100
HANGS Ryan
101
KALETA Ashley Ruby
102
KALETA Nathan
103
SZARKOWICZ Daniel
104
SZARKOWICZ Esther
105
YASINCHUK Timothy
MOŁDAWIA
106
BACIU Valentina
107
BACIU Vasile
108
BIVOL Costel
109
BIVOL Gheorghe
110
BIVOL Pelaghia
111
BLINDU Vasile
112
BORTA Gheorghe
113
CASAP Iulita
114
CEBAN Elizaveta
115
CEBAN Petru
116
COJOCARI Cristina
117
CONDREA Constantin
118
CONDREA Larisa
119
CURTEAN Nina
120
CURTEAN Petru
121
GALETCHI Natalia
122
GOLOVCO Mariea
123
GUTU Vasile
124
GUTU Victor
125
HAMZA Viorel
126
IACHIM Cristian
127
IACHIM Elena
128
IACHIM Nina
129
IACHIM Petru
130
IACHIM Petru

131
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133
134
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137
138
139
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142
143
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MELNICENCO Daniela
MUNTEANU Tamara
NEAGU Grigore
NEAGU Maria
NEAGU Natalia
NEAGU Rebeca
NEAGU Vasile
NEAGU Viorel
NICORICI Eugenia
RACOVET Dorin
RACOVET Elita
RACOVET Renata
RACOVET Victor
TITICA Cristina

NIEMCY
145
HEINRICH Klaus
146
KOEGEL Anne
147
KOEGEL Wolfgang
148
KOTOULAS Dorchen
149
LIPKA Hubert
150
LIPKA Ruth
151
MAGIERA Esther
152
MAGIERA Julia
153
MAGIERA Krzysztof
154
MAGIERA Rebeka
155
OLEJARZ-RANIK Wanda
156
PIECZYKOLAN Ela
157
PRETLI Andreas
158
PRETLI Maria
159
RANIK Georg
160
SZEGIDEWICZ Bohdan
161
ZADORA Andreas
162
ZADORA Julia-Amelia
163
ZADORA Patricia
POLSKA
164
ADAMSKA Hildegarda
165
ADLER-BARYŁA Estera
166
BARYŁA Mateusz
167
BIELA Władysław
168
BOŻYK Estera
169
BRYŚ Samuel
170
BUSZKA Ewa
171
BUZON Karolina
172
BUZON Katarzyna
173
BYWALEC Aleksandra
174
BYWALEC Daniel
175
BYWALEC Dariusz
176
BYWALEC Eleonora
177
BYWALEC Marta
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224
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BYWALEC Paweł
BYWALEC Walenty
CEBAN Katarzyna
CEBAN Pavel
CEBAN Rachela
CHROBAK Ewa
CHROBAK Krzysztof
CZEKALSKI Erast
CZUBA Ewa
CZUBA-PIETRZYK Marta
DANKOWSKA Helena
DANKOWSKI Waldemar
DOROS Mariusz
FIJAŁKOWSKA Lidia
FILIPEK Kamil
FILIPEK Małgorzata
FISZBACH Elżbieta
GIERCZAK Tomasz
GOLAN Bożena
GOLAN Kamila
GOLAN Katarzyna
GOLAN Patrycja
GOLAN Szymon
GRUDZIEN Zbigniew
GRUDZIEŃ Renata
GRYN Danuta
GRZEGORCZYK Ruta
GUMIELA Dariusz
GUMIELA Irena
GUMIELA Paweł
HOJNCA Adam
HOJNCA Alicja
HOJNCA Dariusz
HOJNCA Erwin
HOJNCA Marcin
HOJNCA Renata
HOJNCA Rut
HOJNCA Ruta
HONKISZ Estera
HONKISZ Jerzy
JAROSZEK Anna
JURASZEK Czesława
JURUŚ Zdzisław
KACZOR Agnieszka
KACZOR Anna
KACZOR Bronisław
KACZOR Jakub
KADUK Norbert
KADUK Zofia
KAMIŃSKA Grażyna
KAMIŃSKA Renata
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KAMIŃSKI Krzysztof
KAMIŃSKI Piotr
KARWOWSKA Albina
KASPERCZYK Jan
KIJAS Kazimierz
KŁAŁO Jakub
KŁAŁO Marzena
KŁAŁO Mieczysław
KŁAŁO Milena
KŁUSAK Helena
KNITTER Anna
KNITTER Elżbieta
KNITTER Hanna
KNITTER Justyna
KNITTER Marek
KNITTER Mateusz
KNOP Agnieszka
KNOP Aleksander
KNOP Aurelia
KNOP Dorota
KNOP Filip
KNOP Jan
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KNOP Mikołaj
KNOP Piotr
KNOP Róża
KNOP Ryszard
KNOP Sara
KNOP-SZARKOWICZ Agnieszka
KOCOT Halina
KOCZUR Dawid
KOCZUR Iwona
KOCZUR Wiesław
KOŁACZ Zdzisław
KOMANOWSKA Estera
KOMANOWSKA Zofia
KONECKA Abigail
KONECKA Alicja
KONECKA Ligia
KONECKA Lucyna
KONECKI Drogosław
KONECKI Łukasz
KOPAK Emilia
KOPAK Mikołaj
KOPAK Zofia
KOTERBA Janina
KÓSKA Józef
KRÓLAK Genowefa
KUBANEK Hildegarda
KUBIC Beniamin

XIX Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego – Szczyrk 2018

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

KUBIC Ioana
KUBIC Piotr
KUBIC Sara
KUC Helena
KUC Jan
KUC Krystyna
KUCIA Ewa
KUCIA Jerzy
KUCIA Katarzyna
KUCIA Zuzanna
KULCZYCKA Zofia
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LECKO Arkadiusz
LECKO Piotr
LENORT Bożena
LENORT Renata
LENORT Rudolf
LIPKA Danielka
LIPKA Ewa
LIPKA Joasia
LIPKA Jonatan
LIPKA Krzysztof
LIPKA Maria
LIPKA Zofia
ŁOZIAK Władysław
MAGIERA Bogdan
MAGIERA Elżbieta
MAGIERA Kinga
MAGIERA Małgorzata
MAGIERA Wiktoria
MAJEWSKA Elżbieta
MAJEWSKI Damian
MAKARA Adam
MAKARA Marta
MAKARZEC Anna
MAKARZEC Krzysztof
MALINOWSKA Kazimiera
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MAREK Grzegorz
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MASIAK Tymoteusz
MATYSEK Dorota
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MIKSA Daniel
MIKSA Ewa
MIKSA Ignacy
MIKSA Jan
MIKSA Krystyna
MIKSA Marek
MILAN Barbara
MILAN Bartłomiej
MILAN Krzysztof
MILAN Miłosz
MRUK Antoni
MRUK Wodzisław
MRZYGŁÓD Dawid
MRZYGŁÓD Jan
MRZYGŁÓD Krystyna
MRZYGŁÓD Marek
MUSIAŁ Urszula
NAWROT Krzysztof
NAWROT Zofia
NAWROT-SZYLAR Anna
NOWAK Janina
OCHENDUSZKIEWICZ Andrzej
OCHENDUSZKIEWICZ Krystyna
OLEJARZ Eunika
OLEJARZ Franciszek
OLEJARZ Jarosław
OLEJARZ Joanna
OLEJARZ Melissa
OLEJARZ Wanda
OLSZEWSKA Aniela
OLSZEWSKA Lidia
OLSZEWSKI Adam
OLSZEWSKI Krzysztof
OLSZEWSKI Krzysztof Junior
OLSZEWSKI Szymon
ORGANEK Tomasz
PABIN Aleksandra
PAWLUS Zofia
PELIKAN Jan
PIECZKA Jadwiga
PIECZKA Maja
PILARSKA Maria
PILARSKA Wioletta
PILARSKA-PAWLICKA Małgorzata
PODLECKA Mirosława
PODYMA Daniel
PODYMA Jonatan
PODYMA Julia
PODYMA Marta
PODYMA Marzena
POTEMPA Anna
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382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
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POTOCKA Monika
PUDO Bogusława
PUDO Ruta
PULIKOWSKA Estera
PULIKOWSKA Oliwia
PULIKOWSKI Marcin
PULIKOWSKI Michał
PURWIN Józefa
PURWIN Rafał
RĘKAS Alicja
RĘKAS Anna
RĘKAS Ewa
RĘKAS Józef
RĘKAS Michał
RĘKAS Zenona
ROMANÓW Maryla
ROMANÓW Ryszard
RYL Edward
RZEPKOWSKA Zenona
RZYCZNIAK Mirosława
SABLIK Leokadia
SAMUŁA Ruta
SAMUŁA Ryszard
SKADŁUBOWICZ Barbara
SŁAWIŃSKA Małgorzata
SŁAWIŃSKA Noemi
SŁAWIŃSKI Stanisław
SŁODCZYK Franciszek
SOJKA Henryk
SOJKA Maria
SOJKA Tadeusz
SOKOŁOWSKA Teresa
STEFANIAK Bożena
SZARKOWICZ Aleksandra
SZARKOWICZ Daniel
SZARKOWICZ Denisa
SZARKOWICZ Dorota
SZARKOWICZ Edward
SZARKOWICZ Ewelina
SZARKOWICZ Genowefa
SZARKOWICZ Henryk
SZARKOWICZ Kamil
SZARKOWICZ Kazimiera
SZARKOWICZ Kesja
SZARKOWICZ Klaudia
SZARKOWICZ Leszek
SZARKOWICZ Łukasz
SZARKOWICZ Magdalena
SZARKOWICZ Maja
SZARKOWICZ Mateusz
SZARKOWICZ Miriam

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

SZARKOWICZ Monika
SZARKOWICZ Sławomir
SZARKOWICZ Tomasz
SZCZEPANIK-MRUK Wiesława
SZRETER Aleksandra
SZRETER Bartosz
SZRETER Marta
SZRETER Robert
SZUMOWSKA Marta
SZUMOWSKI Filip
SZUMOWSKI Marcin
SZUMOWSKI Mikołaj
SZYLAR Jacek
SZYLAR Julia
SZYLAR Lena
ŚLEDZIK Ewa
THEN Ewa
THEN Jadwiga
THEN Janusz
THEN Tadeusz
TUDRYN Elżbieta
TUDRYN Ewa
TUDRYN Ignacy
TUDRYN Martyna
TYC Emil
TYC Jakub
TYC Jan
TYC Leszek
TYC Lidia
TYC Małgorzata
TYC Piotr
WĄCIOR Irena
WĄCIOR Jakub
WĄCIOR Karolina
WĄCIOR Magdalena
WĄCIOR Marzena
WĄCIOR Tomasz
WIĘZIK Beniamin
WOJNA Wanda
WÓJCIK Marta
WÓJCIK Szymon
ZABOROWSKA Danuta
ZABOROWSKI Sławomir
ZABÓJ Dagmara
ZABÓJ Józef
ZABÓJ Maria
ZABÓJ Mateusz
ZABÓJ Paweł
ZADORA-KOŁACZ Stefania
ZAJDA Aleksander
ZAJDA Danuta
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484
485
486
487
488
489
490
491

ZARZYCKA-KIJAS Krystyna
ZELENT Grażyna
ZELENT Stanisław
ZUB Bogdan
ZUB Helena
ZUB Suzanne
ZUB Yves
ŻYŁA Krzysztof

RUMUNIA
492
BALANEAN Iosif
493
BALANEAN Maria
494
BALAZS Maria
495
BARBOS Camelia Simona
496
BARBOS Daniela
497
BARBOS Gheorghe
498
BARBOS Valeria
499
BENTA Catalina
500
BENTA Flaviu
501
BENTA Ileana
502
BENTA Ioan
503
BENTA Maxim
504
BOBOI Cicilia
505
BRIE Cornel
506
BRIE Marioara
507
CAP Aurel
508
CHIOREAN Liviu
509
CHIOREAN Maria
510
DAVIS Lawrence
511
DAVIS Mariana
512
DOBAI Ana
513
DOBAI Ditlinda
514
DUMITRU Viorica
515
GARBIA Florica
516
GAVRILA Aurelia
517
GUTU Raluca
518
HAR Veronica
519
HOSU Adrian
520
HOSU Ioan
521
HOSU Magdalena
522
HOSU Rudolf
523
HUZAU Ioan
524
IELCIU Mariana
525
IEPURE Rebeca
526
IEPURE Ruben
527
INTA Daniel
528
INTA David
529
INTA Tania
530
INTA Viorel
531
IONUS Florin
532
IONUS Paraschiva

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

KADAR Zoltan
LAZAR Catalin
LAZAR Ioan
LAZAR Maria
LAZAR Matei-Marius
LUGIGAN Nicolae
LUGIGAN Nicusor
MARTA Alisa
MATHE Rodica
MOLDOVAN Lidia
MURESAN Cornel
MURESAN Ecaterina
MURESAN Viorica
NANESTEAN Alex
NANESTEAN Persida
NEAGOMIR Ioan
NEAGOMIR Viorica
ONISA Sebastian
PAHUTA Emilia
PAHUTA Viorel
PASCA Cristina
PASCA Dan
PASCA Larisa
PETROVAN Marius
PETROVAN Nina
PETROVAN Simona
POP Ana
POP Angela
POP Delia
POP Emilian
POP Maria
POP Paul
POP Semida
POP Sergiu
POP Stefan
POP Viorel
ROSCA Viorica
RUS Emil
RUSU Natalia
SALAGEAN Maria
SALAGEAN Mihai
SIMION Adela
SIMION Gabriel
SIMION Maria
SIMION Viorel
SINPETREAN Onita
SINTEJUDEAN Gabriel
SINTEJUDEAN Medeea
SINTEJUDEAN-CASAP Lilia
SIPOS Rozalia
SISESTEAN Daniela
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584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

SOVRE Anamaria
STETIU Cornelia
TRESTIAN Aurora
TRESTIAN Sorin
TRESTIAN Szemida
UTIU Dana
UTIU Daniel
UTIU Ioana
UTIU Leea
UTIU Levi
UTIU Marioara
UTIU Miriam
UTIU Paul

UGANDA
597
M-ELIEZER Jjuuko
598
SARAM-ANN-MUTEBI Ndagire
UKRAINA
599
BOICHUK Vira
600
BOROVYK Halyna
601
DEDESCU Maxim
602
DEDESCU Nadiya
603
DMYTRYK Zoryana
604
DOVHAN Ievheniia
605
DOVHAN Iuliia
606
DOVHAN Pavlo
607
HOZHELNYK Tereza
608
HOZHELNYK Yevhen
609
KRAIETSKYI Mykhailo
610
KRAIETSKYI Volodymyr
611
LAYBIDA Galyna
612
LAYBIDA Mariya
613
LOPATKA Myroslav
614
LOPATKA Svitlana
615
NAZARUK Nelya
616
NAZARUK Oleksandr
617
SHKILNA Mariia
618
SYMCZUK MARIA
619
SYMCZUK Władysław
620
ULYCHNA Nadiya
621
ULYCHNA Vira
622
VOVK Bohdan
623
VOVK Nazariy
624
VOVK Romana
USA
625
626
627
628
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ALLEN Julienne
ALLEN Tim
ANDREWS Cherion
ANDREWS Mini

629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

ANDREWS Ninan
ANDREWS Tom
ATKINSON Cassie
ATKINSON Liya
BIVOL Daniel
BIVOL John
BIVOL Joseph
BIVOL Naomi
BIVOL Yulia
BLANKS Rene
CUNNINGHAM James
CUNNINGHAM Ruth
DAVIS Alicja
DAVIS James
DAVIS Mark
DAVIS Timothy
DUTKA Shannah
DUTKA William
EARL Emily
EARL Jeffrey
EARL Karen
EARL Małgorzata
FARCHIONE Anthony
FARCHIONE Deborah
FARRELL Jeannine
FERLEJEWSKI Margaret
GETCHEL Berendon
GETCHEL Karen
GOODMAN Cheryl
GOODMAN Robert
GRIEHS Gretchen
GRIEHS Len
GRUDZIEN Ania
HAGENSICK Cher-El
HAGENSICK Marjorie
HOSU Julia
HOSU Marcus
HOSU Patricia
JOHNSON Gary
JOSE Jesy
JOSUVA Mabel
KERBER Hannah
KRUPA Dawn
KRUPA Timothy
KUEHMICHEL Azra
KUEHMICHEL Theresa
LATIMER Angela
LATIMER Charles
LEWANDOWSKA Mirosława
MALINOWSKI John
MALINOWSKI Sara
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680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

MALINOWSKI Timothy
MALINOWSKI William
MEZERA Estera
MEZERA Jeff
MEZERA Jonathan
MIKSA Barbara
MIKSA Daniel
MIKSA Elizabeth
MIKSA Henryk
MIKSA Józef
MORAR Albert
NIEMYSKI David
NIEMYSKI Paulette
NINAN Andrews
NINAN Mary
PINTEA Iulian
POPROZHUK Nikolay
PUTHIYAPURAYIL Satheeson
REPP Irene
RICE David
SATHEESAN Saramma
SATHEESAN Tina
SATHEESAN Vivin
SHALLIEU DAWN
SHALLIEU Rusell
SOCHACKI Timothy
ŚMIAŁKOWSKA Katarzyna
TOSA Claudia
WAGONER Arielle
WARDAK Marcin

WŁOCHY
710
BRUNO Vittorio
711
LEPORATTI Margherita

WSZYSTKICH: 711
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PROGRAM KONWENCJI MIĘDZYNARODOWEJ 2018
Szczyrk, Polska
Wtorek, 7 sierpnia
18:00

Kolacja

19:00

Koncert chóru
dyrygent: Timothy KRUPA, USA

Środa, 8 sierpnia

Czwartek, 9 sierpnia

Przewodniczący: Henryk SZARKOWICZ,
Polska

Przewodniczący: Dariusz HOJNCA, Polska

09:00		 Nabożeństwo poranne
09:10		 Wykład: Różnorodna mądrość Boża
Walenty BYWALEC, Polska

Spotkania dla młodzieży; codziennie o 9:00-10:15
(języku angielski, polski, rumuński, francuski, inne
języki w zależności od potrzeb)
Środa:

Len GRIEHS, USA

Czwartek:

Andrzej MISTARZ, Australia

Piątek:

Rumunia

Sobota:

„Cztery kroki do wolności dzieci Bożych”
Daniel KALETA, Niemcy

Niedziela:

Marius KWARCIAK, Francja

10:00		 Przerwa

09:00		 Nabożeństwo poranne
09:10		 Wykład: Głos Oblubieńca i Oblubienicy
Hubert LIPKA, Niemcy
10:00		 Przerwa

10:45		 Wykład: On pojedna
Iosif BALANEAN, Rumunia

10:45		 Wykład: Lekcje z porównania Tyru
z Babilonem
Ric CUNNINGHAM, USA

11:35		 Przerwa

11:35		 Przerwa

12:00		 Wykład: Krew Przymierza
Paul BRYCHCY, Francja

12:00		 Gniew

12:50		 Ogłoszenia

12:50		 Ogłoszenia

13:00		 Obiad

13:00		 Obiad

Alex-Mokom FORJINDAM, Kamerun

Przewodniczący: Ioan HOSU, Rumunia

Przewodniczący: Dawid WALCZAK, Australia

15:00 		 Dyskusja panelowa, Rumunia:
„Bądźcie doskonali w cierpliwości”
Ioan NEAGOMIR, Cornel BRIE, Dan PASCA,
Ioan HOSU

15:00		 Dyskusja panelowa:
„Przemienienie na Górze”
Szymon Masiak, Dariusz Bywalec, Adam Olszewski

16:30 		 Przerwa

17:00		 Nabożeństwo wieczorne
Paul UTIU, Rumunia

17:00		 Nabożeństwo wieczorne

Mołdawia

16:30 		 Przerwa

18:00		 Koniec dnia/Próba chóru

18:00		 Koniec dnia/Próba chóru

19:00		 Kolacja

19:00		 Kolacja

20:00		Społeczności fakultatywne

20:00		 Wykład: Wiara i brak wiary
Vittorio BRUNO, Włochy

		1. Zebranie świadectw
Marius KWARCIAK, Francja
		2. Badanie: Potop

David RICE, USA

Piątek, 10 sierpnia

Sobota, 11 sierpnia

Niedziela, 12 sierpnia

Przewodniczący: Daniel SZARKOWICZ,
Kanada

Przewodniczący: Regis LIBERDA, Francja

Przewodniczący: Viorel HAMZA, Mołdawia

09:00		 Nabożeństwo poranne

09:00		 Nabożeństwo poranne

09:10		 Wykład: Wielka armia Pana
Robert GOODMAN, USA

09:10		 Wykład: Trzy aspekty śmierci naszego Pana
Jezusa
Jean SIWEK, Francja

09:10		 Wykład: Uniżenie samego siebie –
Chrystusowa myśl
Rudolf HOSU, Rumunia

10:00		 Przerwa

10:00		 Przerwa

10:00		 Przerwa

10:45		 Wykład: „Nie zapomnij wysławiać Jego dzieł,
które wszyscy ludzie mają opiewać”
Liviu CHIOREAN, Rumunia

10:45		 Wykład: Chwała Pańska
Władysław SYMCZUK, Ukraina

10:45		 Wykład: Melchizedek
Adam KOPCZYK, Australia

11:35		 Ogłoszenia

11:35		 Przerwa

11:35		 Przerwa

11:50		 Obiad

12:00		 Wykład: Ofiara za umarłych (za świat) –
tajemnica naszego poświęcenia
J. JOSHUA, Indie
		 Wykład: Cuda Jezusa Chrystusa
John KENNEDY, Indie

13:45		 Wykład do chrztu: „Tak biegnijcie, abyście
nagrodę otrzymali”
Ryszard KNOP, Polska

12:00		 Wykład: Wyzwolenie i wywyższenie Kościoła
Vasile NEAGU, Mołdawia

09:00		 Nabożeństwo poranne

12:50		 Ogłoszenia
13:00		 Obiad
Społeczność/wycieczki
17:00		 Koncert chóru w Szczyrku
19:00		 Kolacja
20:00		Społeczności fakultatywne
		1. Zebranie świadectw w formie wywiadów
z braterstwem z krajów „egzotycznych”
Piotr KUBIC, Polska
		2. Zebranie gospodarcze USA
		3. Zebrania innych komietetów
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Przewodniczący: Raymond CHARLTON,
Australia
15:00		 Dyskusja panelowa, USA:
„70 lat Izraela”
Mark DAVIS, David RICE, Bill DUTKA
16:30 		 Przerwa
17:00		 Nabożeństwo wieczorne
Russell SHALLIEU, USA
18:00		 Koniec dnia/Próba chóru
19:00		 Kolacja
20:00		Społeczności fakultatywne
1. Dyskusja panelowa, Polska:
„Relacje w rodzinie”
Leszek SZARKOWICZ, Rafał PURWIN
2. Inne nabożeństwa fakultatywne

12:50		 Ogłoszenia
13:00		 Obiad

Przewodniczący: Franciszek OLEJARZ, Polska
15:00 		 Zeznanie świadectw
Kent HUMPHREYS, USA
16:30 		 Przerwa
17:00		 Wykład: Boża ławka
Stanisław SŁAWIŃSKI, Polska
18:00		 Nabożeństwo końcowe: chór, występ dzieci
dyrygent: Timothy KRUPA, USA
19:00		„Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”
19:30		 Kolacja
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Spis treści

Walenty BYWALEC, Polska

Różnorodna mądrość Boża
Iosif BALANEAN, Rumunia

On pojedna

Paul BRYCHCY, Francja

Krew Przymierza

Vittorio BRUNO, Włochy

Wiara i brak wiary

3
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13
18

Głos Oblubieńca i Oblubienicy 24
Ric CUNNINGHAM, USA

29

41

Liviu CHIOREAN, Rumunia

„Nie zapomnij wysławiać Jego
dzieł, które wszyscy ludzie mają
opiewać”46
J. JOSHUA, Indie

Ofiara za umarłych (za świat) –
tajemnica naszego poświęcenia 50
John KENNEDY, Indie

Cuda Jezusa Chrystusa

Chwała Pańska

60

Ryszard KNOP, Polska

„Tak biegnijcie, abyście nagrodę
otrzymali”64
Uniżenie samego siebie –
Chrystusowa myśl

69

Melchizedek74
Vasile NEAGU, Mołdawia

Gniew36
Wielka armia Pana

Władysław SYMCZUK, Ukraina

55

Adam KOPCZYK, Australia

Alex-Mokom FORJINDAM, Kamerun

Robert GOODMAN, USA

Trzy aspekty śmierci naszego
Pana Jezusa

Rudolf HOSU, Rumunia

Hubert LIPKA, Niemcy

Lekcje z porównania Tyru
z Babilonem

Jean SIWEK, Francja
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Kościoła79
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