
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do
góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…)
Patrzcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz
poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo
nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy
Kapłan (…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy
wieczne odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22, 25, 26, 28; 9:11, 12. 
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SĄ TYL KO DWIE OGÓL NE DRO GI, po któ rych
lu dzie mo gą po stę po wać pod czas obec ne go Wie -

ku Ewan ge lii, któ ry roz po czął się rów no cze śnie
z chrztem na sze go Pa na (29 r. n.e.) i nie jest jesz cze
w peł ni za koń czo ny. Jest to (1) sze ro ka dro ga, któ ra
pro wa dzi do znisz cze nia, i (2) wą ska dro ga, któ ra
pro wa dzi do ży cia (Mat. 7:13,14). Przez po nad 6 000
lat ro dzi na ludz ka w ogól no ści sta le po dą ża sze ro ką,
wio dą cą w dół, dro gą do znisz cze nia. Je dy nie sto sun -
ko wo nie wie lu pró bo wa ło zmie nić swo je po stę po wa -
nie, od wró cić swo je kro ki i wspi nać się trud ną, pro -
wa dzą cą w gó rę dro gą, któ ra wie dzie do ży cia na du -
cho wym po zio mie, dro gą po któ rej po stę po wał Je zus,
nasz Wódz i Wzór i na któ rej lud Bo ży Wie ku Ewan -
ge lii miał na śla do wać Je zu sa.

Gdy za sta no wi my się, jak du żo Pi smo Świę te
mó wi o ra do ści i ra do wa niu się lu du Bo że go, je ste -

śmy pod głę bo kim wra że niem my śli, że nasz Nie -
biań ski Oj ciec bar dzo trosz czy się o szczę ście Swych
dzie ci, na wet w obec nym ży ciu. Lu dzie o świa to wym
uspo so bie niu nie mo gą te go do strzec; dla te go po -
strze ga ją ży cie wier nych dzie ci Bo żych ja ko trud ny
i smut ny los, a Bo ga ja ko su ro we go Pa na, któ ry nie -
wie le lub w ogó le nie in te re su je się szczę ściem Swych
dzie ci. Jed nak dzie je się tak dla te go, że oni są nie po -
świę co ny mi, zwy kły mi ludź mi; nie ma jąc Świę te go
Du cha Bo że go, zwy kły czło wiek „nie poj mu je tych
rze czy, któ re są z Du cha Bo że go: po nie waż są one dla
nie go głup stwem i nie mo że ich po znać, gdyż są du -
cho wo roz są dza ne” (1 Kor. 2:14, KJV). Lecz du cho -
wo uspo so bio ny lud Bo ży po sia da du cho wy po karm
i ko rzy sta z in nych du cho wych bło go sła wieństw, któ -
rych świat nie mo że zro zu mieć, a ich ser ca są na peł -
nio ne ra do ścią, któ rej nikt nie mo że im ode brać.

Apo stoł Pa weł na po mi na lud Bo ży, mó wiąc: „Ra -
duj cie się za wsze w Pa nu, zno wu mó wię, ra duj cie
się” (Fi lip. 4:4). W po dob ny spo sób Psal mi sta na kła -
nia spra wie dli wych do ra do ści, mó wiąc: „We sel cie
się w PANU spra wie dli wi; gdyż pra wym przy stoi
chwa lić PANA” (Ps. 32:11, KJV; Ps. 33:1). Ta bło go -
sła wio na ra dość, któ ra tak wspa nia le wzno si du szę
po nad udrę ki i zmien ne ko le je obec ne go ży cia, jak to
wy ra żają Apo stoł i Psal mi sta, jest ra do ścią
„w PANU”, a nie ra do ścią z ziem skich po sia dło ści,
na dziei i am bi cji. Te wszyst kie ziem skie rze czy są
tak prze mi ja ją ce i zmien ne, że je den po dmuch nie -
szczę ścia mo że je wszyst kie usu nąć od tych, któ rzy je
po sia da ją. Ci, któ rych ra dość kon cen tru je się na tych
rze czach, za zwy czaj wów czas po zo sta ją bar dzo smut -
ni; lecz nie tak jest z ty mi, któ rych ser ca są sku pio -
ne na Bo gu i któ rym On wska zał dro gę ży cia. Oni na -
uczy li się oce niać rze czy obec ne go ży cia we dług ich
praw dzi wej war to ści; oni do strze ga ją, że te wszyst kie
ra do ści są za rów no prze mi ja ją ce, jak i nie sa tys fak cjo -
nu ją ce. Oni do strze ga ją, że je dy ną praw dzi wą i trwa -
łą war to ścią tych rze czy jest do star cze nie im spo sob -
no ści otrzy ma nia do świad czeń w ce lu zdy scy pli no -
wa nia i wy ucze nia ich w spra wach do ty czą cych Bo -
ga, a tak że udzie le nia im po mo cy w usły sze niu i re -
ago wa niu na Bo skie po wo ła nie oraz w uczy nie niu
ich po wo ła nia i wy bo ru pew ny mi (2 Pio tra 1:10).

Obec nie świat nie po sia da uszu skłon nych do słu -
cha nia. Wie lu Ży dów wie, że Bóg za warł przy mie rze
z ich oj ca mi przy Gó rze Sy naj, z Moj że szem ja ko
po śred ni kiem; i oni ma ją pew ne na dzie je opar te
na tym Przy mie rzu Za ko nu. Lecz cie le sny Izra el wie
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P R A W D Z I W A  D R O G A
„Oznaj misz mi dro gę ży wo ta; ob fi tość we se la jest przed ob li czem Two im,

roz ko szy po pra wi cy Two jej aż na wie ki”  (Psalm 16: 11).

Tekst godła na 2014 rok; pieśń 91.
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ma ło, al bo nie wie nic o wej ściu w szcze gól ne przy -
mie rze ofia ry pod czas te go Wie ku Ewan ge lii
(Ps. 50:5; Mat. 13:10-17).

Po świę co nej oso bie, któ ra na praw dę „czci
PANA”, jest po da na Je go ta jem ni ca – zna jo mość
ta jem ni cy ukry tej od prze szłych wie ków i po ko leń
(Kol. 1:26,27). Ta ta jem ni ca Bo skie go Pla nu Wie -
ków jest ukry ta w przy po wie ściach, ob ra zach i sym -
bo lach przed świa tem i przed no mi nal ny mi chrze -
ści ja na mi – ukry ta przed wszyst ki mi, prócz cał ko -
wi cie po świę co nych dzie ci Bo żych. Myśl, że po -
świę co ny lud Bo ży bę dzie po sia dał zro zu mie nie do -
ty czą ce pla nów Bo ga wiel ce róż nią ce się od wie dzy,
ja ką świat bę dzie po sia dał, jest za cho wa na w Pi śmie
Świę tym głów nie dla nas (1 Kor. 2:7-16). 

Dla te go po sia da nie tej wspa nia łej wia do mo ści
po win no być uwa ża ne za bar dzo waż ną spra wę przez
wszyst kich, któ rzy wy zna ją, że są lu dem Bo żym. Po -
nie waż to od róż nia tych, któ rzy są je dy nie Je go słu -
ga mi, od tych, któ rzy otrzy ma li Du cha Świę te go i są
trak to wa ni ja ko przy ja cie le i sy no wie – któ rzy zo sta -
li za zna jo mie ni z Pla nem swe go Nie biań skie go Oj ca
(Ja na 15:15).

Przy wi le jem po świę co nych jest po stę po wa nie
po dro dze ży cia, któ rą Pan Bóg uka zu je nam przez
Swo je Sło wo. Ma my te raź niej sze ra do ści, a tak że
na dzie ję i wia rę w te rze czy, któ re są nie wi dzial ne,
rze czy, któ re są pew ne i wiecz ne (2 Kor. 4:18). Ja ko
wie rzą cy w Je go szcze gól ną ła skę wie my, że w przy -
szło ści, we wspa nia łym zmar twych wsta niu, tak że
bę dzie my mieć peł nię ra do ści i przy jem no ści
na wiecz ność. 

Po kój, od po czy nek ser ca i umy słu, spo kój du szy
jest szczę ściem, któ re go pra gną wszy scy lu dzie, jed -
nak ogrom na więk szość lu dzi po szu ku je go bez skut -
ku, po nie waż szu ka ją tam, gdzie nie moż na ich zna -
leźć. Pan Bóg stwo rzył czło wie ka dla Swo jej wła snej
przy jem no ści (Obj. 4:11; Izaj. 43:7) i na Swój wła -

sny ob raz, tak aby praw dzi wa przy jem ność, szczę ście
i po kój czło wie ka by ły je dy nie w har mo nii, spo łecz -
no ści i sym pa tii z je go Stwór cą, aby spo łecz ność
Stwór cy i stwo rze nia mo gła być wza jem nie od czu wa -
na. Je go ży cze niem jest, aby na mi łość re ago wać mi -
ło ścią, na uwiel bie nie uwiel bie niem, na cno tę cno -
tą, na ła skę ła ską, w Stwo rzy cie lu i w stwo rze niu, tak
jak w lu strze twarz od zwier cie dla twarz. Nasz tekst
rocz ne go go dła oświad cza, że Je ho wa Bóg da peł nię
ra do ści tym, któ rzy po stę pu ją dro gą ży cia. 

Pan Bóg jest za do wo lo ny uświa da mia jąc So bie
i prze ja wia jąc wszyst kie szla chet ne ce chy Swe go
wspa nia łe go cha rak te ru. Peł nia ra do ści jest po głę -
bia na przez oce nę tych za let ser ca i umy słu ze stro -
ny Je go stwo rzeń i przez oka zy wa nie w nich tych sa -
mych za let. Po dob nie czło wiek po wi nien so bie
uświa da miać i prze ja wiać szla chet ne zdol no ści swe -
go uspo so bie nia i kształ to wać cha rak ter na po do -
bień stwo swe go Nie biań skie go Oj ca oraz zy ski wać Je -
go uzna nie, a gdy prze ko na się, że praw dzi we szczę -
ście po le ga na uzna niu je go wła sne go su mie nia oraz
uzna niu je go Stwór cy i Sę dzie go, w któ re go ła sce jest
ży cie, wów czas znaj dzie „roz kosz aż na wie ki”
(Ps. 16:11). W Kró lu Da wi dzie ma my te go, w któ rym
Bóg zna lazł po wód, by go mi ło wać i udzie lić mu
szcze gól nej ła ski, a Da wid w za mian za to na pi sał:
„Ra duj cie się w Pa nu spra wie dli wi, gdyż chwa ła przy -
stoi pra wym”. Da wid mó wi, że chwa ła „przy stoi
[jest wła ści wa] pra wym”. Py ta my się dla cze go? Oczy -
wi ście, mi łu ją ca wdzięcz ność jest jed ną z za let du szy
wszcze pio nych przez Bo ga; dla te go jest jed ną z tych,
któ re po win ny być prak ty ko wa ne. Jest ona tą ce chą
in te li gent nych stwo rzeń, któ ra jest za mie rzo na, by re -
ago wać na Bo ską do broć i życz li wość; i jest to ten ele -
ment cha rak te ru w czło wie ku, któ ry umoż li wia mu
spo łecz ność i łącz ność z Bo giem i Je zu sem (1 Ja -
na 1:3). Pan Bóg ob da rzył Swo je ludz kie stwo rze nia
tym ele men tem cha rak te ru, któ ry bę dzie re ago wał
na Je go wła sną do broć, aby sta no wić ży wą i ra do sną
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łącz ność z Bo giem, któ ra jest głów nym ce lem eg zy -
sten cji czło wie ka za rów no w od nie sie niu do Stwór -
cy, jak i stwo rze nia. Tak, „w Je go obec no ści jest peł -
nia ra do ści”! 

RADOŚĆ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBECNIE

Dla po świę co ne go lu du Bo że go peł nia ra do ści
jest te raz, kie dy w Je go obec no ści i ła sce w tym ży ciu
oni wszy scy ma ją przy wi lej się cie szyć. Na sza zdol -
ność do ra do ści obec nie nie jest w tym, co na stą pi
kie dyś w przy szło ści, lecz ist nie je moż li wość, aby
na sze ma łe ziem skie na czy nia by ły do gra nic prze peł -
nio ne ra do ścią PANA. I dzień po dniu na szym przy -
wi le jem jest uświa da mia nie so bie obec no ści i ła ski
Bo ga, je śli przy bli ża my się do Nie go, po stę pu jąc dro -
gą ży cia, dro gą po słu szeń stwa i ofia ro wa nia z mi ło -
ści. Je zus po wie dział: „Je śli Mnie ktoś mi łu je, sło wo
Mo je za cho wy wać bę dzie; i Oj ciec Mój umi łu je go,
i do nie go przyj dzie my, a miesz ka nie u nie go uczy ni -
my” (Ja na 14:23). Czy w ta kim cen nym to wa rzy -
stwie i tak wspa nia łej spo łecz no ści jak ta (bo na -
praw dę „spo łecz ność na sza jest z Oj cem i z Sy nem
Je go, Je zu sem Chry stu sem” – 1 Ja na 1:3), chrze ści ja -
nin mo że zu peł nie nie uświa da miać so bie pew nej
mia ry ra do ści w PANU? 

NIE, im bar dziej zda je my so bie spra wę z jej wy -
peł nia nia się, tym peł niej ra dość Pa na ob fi tu je; po -
nie waż w obec no ści PANA jest peł nia ra do ści, nie za -
leż nie od te go, ja kie mo gą być ota cza ją ce nas wa run -
ki i oko licz no ści. 

W mia rę jak po świę co ny chrze ści ja nin do świad -
cza wspa nia łych bło go sła wieństw mo dli twy i bli -
skiej spo łecz no ści z Nie biań skim Oj cem i Je zu sem,
je go dro go cen nym Zba wi cie lem, i prze ży wa ogrom -
ną przy jem ność w stu dio wa niu Bi blii, dzię ki któ rej
za po zna je się ze wspa nia łą isto tą i cha rak te rem Bo -
ga oraz Je go wspa nia łym pla nem zba wie nia dla Ko -
ścio ła i świa ta (1 Tym. 4:10; 1 Ja na 2:2) i w mia rę jak
wzra sta w zna jo mo ści i ła sce, co raz bar dziej roz wi -
ja jąc owo ce Du cha pod wpły wem Świę te go Du cha
Bo że go (Gal. 5:16-18,22,23), je go ra dość w PANU
sta le po głę bia się i ro śnie aż do swej peł ni, a je go
zdol ność do jej przyj mo wa nia tak że się po więk sza (2
Kor. 6:13). On co raz mniej do pa so wu je się do te go
świa ta i co raz bar dziej prze kształ ca się przez od no -
wie nie swe go umy słu, gdy prze ko nu je się, ja ka jest ta
do bra, god na przy ję cia i do sko na ła wo la Bo ża
(Rzym. 12:12). Je go ser ce sta je się co raz bar dziej spo -
jo ne z Bo giem w mi ło ści. 

W bło go sła wio nym uświa do mie niu so bie te go
do świad cze nia i za pew nie niu wia ry, któ re zo sta ło mu
udzie lo ne wśród wszyst kich je go tru dów, Świę ty Pa -
weł za wo łał: „Któż nas odłą czy od mi ło ści Chry stu -
so wej?” (Rzym. 8:35). Tak, w obec no ści PANA, nie -
za leż nie od te go, gdzie się znaj du je my, jest peł nia ra -
do ści! Ten bło go sła wio ny przy wi lej na le ży tak że
do nas, je śli przez wia rę w peł ni za głę bia my się

w PAŃSKĄ wo lę i ła skę wraz z bło go sła wio ną świa -
do mo ścią sta łej obec no ści na sze go Nie biań skie go Oj -
ca i na sze go Pa na Je zu sa w każ dym cza sie oraz Ich mi -
ło ści i ła ski, a tak że wia ry, któ ra po le ga na cen nych
obiet ni cach Bo ga i wła ści wie je sto su je. Czy ja kaś
du sza mo że nie ra do wać się i nie być za do wo lo na, na -
wet wśród głę bo kie go smut ku czy wiel kiej udrę ki?

Obec ny świat jest pe łen złu dzeń i zwie dzio nych
lu dzi, któ rzy na praw dę my ślą, że są pra wi i któ rzy we
wła ści wym cza sie spo dzie wa ją się speł nie nia swych
złud nych na dziei. Ist nie ją złu dze nia po li tycz ne, fi -
nan so we, spo łecz ne oraz re li gij ne i mi lio ny lu dzi
ule ga im, po świę ca jąc im ca ły swój czas i ener gię, tyl -
ko po to, by na ko niec uświa do mić so bie wir za mie -
sza nia, nie szczę ście i osta tecz ną ru inę wszyst kich
swych na dziei. 

DROGA, KTÓRA PROWADZI
NA ZNISZCZENIE 

Oszu ku jąc sa me go sie bie, ktoś mo że dą żyć
do pod ję cia dro gi po stę po wa nia, któ ra jest zde cy do -
wa nie zła, sprze ci wia jąc się du cho wi i ce lo wi Bo skie -
go pra wa, a któ ra mi mo to mo że wy da wać się je mu
wła ści wa, z po wo du fał szy we go ro zu mo wa nia pod -
su wa ne go przez wo lę cia ła i po zor nie opar te go
na Sło wie Bo żym, jed nak za prze cza ją ce go pod sta -
wo wym za sa dom spra wie dli wo ści. Tak, szcze gól ne
ata ki sza ta na są kie ro wa ne prze ciw ko tym, któ rzy
zwró ci li się do PANA i roz po czę li po dą żać dro gą
spra wie dli wo ści, któ rzy zo sta li uświę ce ni przez
Praw dę i jej Du cha (Ja na 17:17,19). Lecz sza tan od -
niósł zwy cię stwo nad wie lo ma z nich. Tak jak po -
ciąg, któ ry zmie nia tor z jed ne go na dru gi, za czy -
na bar dzo nie znacz nie od bie gać od li nii pro stej
i zwy kle na po cząt ku wy da je się, że po ru sza się ogól -
nie w tym sa mym kie run ku, lecz po tem stop nio wo
od bie ga od nie go co raz bar dziej, aż w koń cu je dzie
w zu peł nie in nym kie run ku, tak chrze ści ja nin, któ -
ry sta je się nie wier ny, na po cząt ku od da la się od dro -
gi praw dy i spra wie dli wo ści je dy nie w bar dzo nie -
znacz nym stop niu; praw do po dob nie on bę dzie za -
nie dby wał do kład ne go strze że nia my śli i za mia rów
swe go ser ca lub od cza su do cza su bę dzie po zwa lał
so bie na nie wiel ką świa to wość czy sa mo lub stwo,
gwał cąc swo je po świę ce nie się Bo gu, czy też wy -
raź nie bę dzie za nie dby wał stu dio wa nie i roz wa ża nie
świę te go Bo skie go Sło wa. 

Te nie wiel kie od chy le nia na po cząt ku mo gą się
wy da wać tak drob ne, że wy ma ga ją nie wiel kiej lub
w ogó le nie wy ma ga ją uwa gi, lecz one co raz bar dziej
sta ją się przy zwy cza je nia mi i oso ba, któ ra obie ra złą
dro gę, co raz bar dziej sta je się ich nie wol ni kiem; ona
wpa da w „ru ty nę” – któ ra, jak traf nie moż na okre ślić,
„za my ka ją w pu łap ce”. Wie dząc, że po dą ża dro gą
od da la ją cą się od Bo ga, ta ka oso ba co raz bar dziej
tra ci pra gnie nie mo dli twy i spo łecz no ści z Bo giem,
a po pew nym cza sie mo że w ogó le prze stać się mo -



WIOSNA 2014 • 5

dlić. Gdy za prze sta je po dą żać „dro gą ży cia”, co raz
bar dziej pod da je się sa mo lub stwu i świa to wo ści; a gdy
grzech i błąd co raz bar dziej zdo by wa prze wa gę nad jej
umy słem i ser cem, ona po świę ca co raz mniej uwa gi
na po ży tecz ne czy ta nie, stu dio wa nie i roz wa ża nie Bi -
blii. I im głęb sza sta je się jej „ru ty na” oraz im bar dziej
od da la się na złą dro gę, tym bar dziej złe na wy ki przej -
mu ją nad nią kon tro lę i tym trud niej bę dzie jej po -
wró cić do har mo nii z Bo giem. 

POTRZEBNA CZUJNOŚĆ 

Chrze ści ja nie z ko niecz no ści po win ni sta ran nie
czu wać i strzec się przed „dro gą, któ ra pro wa dzi
na znisz cze nie” (Mat. 7:13). Upar te trwa nie na tej sze -
ro kiej dro dze do pro wa dzi osta tecz nie do wtó rej śmier -
ci. Strze gąc sa mych sie bie, pa mię taj my za wsze, że
cho ciaż przez Chry stu sa ma my przy pi sa ny stan
uspra wie dli wie nia przed Bo giem, to wciąż po sia da my
ludz kie ser ce, któ re jest „naj zdra dliw sze... na de
wszyst ko i naj przew rot niej sze” (Jer. 17:9) i ono wy -
ma ga sta łej czuj no ści i oczysz cza nia, aby uzdol nić nas
do wpro wa dze nia w ży cie re gu ły Apo sto ła Paw ła:
„W pro sto cie i po boż nej szcze ro ści, nie w cie le snej
mą dro ści, lecz przez ła skę Bo żą, ob cuj cie ze świa -
tem” (2 Kor. 1:12, KJV). Je śli ser ce bę dzie na dę te
przez py chę, am bi cję czy sa mo lub stwo lub też w ja -
kiejś mie rze za tru te du chem te go świa ta, wów czas
strzeż cie się; po nie waż ist nie je wiel kie nie bez pie czeń -
stwo wej ścia na dro gę, któ ra wy da je się czło wie ko wi
wła ści wa z po wo du za śle pie nia przez je go wła sną
prze wrot ną wo lę lub cie le sny umysł, lecz któ ra osta -
tecz nie koń czy się we wtó rej śmier ci! 

Po dą ża nie sze ro ką dro gą jest o wie le bar dziej nie -
bez piecz ne dla chrze ści jan niż dla lu dzi te go świa ta,
po nie waż świat w swej mą dro ści nie zna Bo ga (1
Kor. 1:21), na to miast chrze ści ja nin grze szy prze ciw -
ko więk sze mu świa tłu, dla te go jest bar dziej od po -
wie dzial ny. „Je śli bo wiem przez po zna nie Pa na i Zba -
wi cie la, Je zu sa Chry stu sa wy zwo li li się od bru dów
świa ta, lecz po tem zno wu w nie uwi kła ni da ją im się
opa no wać, to stan ich osta tecz ny jest gor szy niż po -
przed ni. Le piej bo wiem by ło by dla nich nie po znać
dro gi spra wie dli wo ści, niż po znaw szy ją od wró cić się
od prze ka za ne go im świę te go przy ka za nia. Spraw dza
się na nich treść owe go przy sło wia: Wra ca pies
do wy mio cin swo ich, oraz: Umy ta świ nia znów ta -

rza się w bło cie” (2 Pio tra 2:2-22, NP). „Je śli ja kiś
czło wiek co fa się, mo ja du sza nie bę dzie mia ła w nim
upodo ba nia” (Żyd. 10:38, KJV). 

Za tem ja ko praw dzi wi chrze ści ja nie wier nie po -
stę puj my „dro gą ży cia” tak jak nasz Pan, „do bry Pa -
sterz”, któ ry „du szę swo ją kła dzie za owce” (Ja -
na 10:11), wska zu jąc nam dro gę w Bo skiej obec no -
ści; i ciesz my się „peł nią ra do ści”, któ rą Bóg ofe ru je
tym, któ rzy znaj du ją się w za się gu Je go szcze gól nej
ła ski. „Od PANA by wa ją spra wo wa ne dro gi czło wie -
ka do bre go, a dro ga je go po do ba Mu się” (Ps. 37:23). 

Na praw dę, wo lą Bo ga jest, aby wszyst kie Je go
dzie ci by ły szczę śli we w Nim, aby one za wsze się ra -
do wa ły, a je śli ko muś bra ku je te go bło go sła wień -
stwa, to ży je po ni żej swych przy wi le jów. Do ce niaj -
my ła skę Bo ga tak bar dzo, by co raz pil niej sta rać się
o nią. Pa mię taj my o za chę cie: „Szu kaj cie, a znaj dzie -
cie, ko łacz cie, a bę dzie wam otwo rzo ne” (Mat. 7:7).
Wszyst kie bo gac twa Bo skiej ła ski na le żą do nas, je -
śli w wie rze i po ko rze ubie ga my się o nie. Po świę co -
ny chrze ści ja nin po wi nien za jąć ta ką po zy cję, aby
otrzy mać bo ga te Bo skie bło go sła wień stwo kie ro wa -
ne przez Sło wo Bo że. Pan Je zus po wie dział: „Pro ście
a weź mie cie, aby ra dość wa sza by ła do sko na ła” (Ja -
na 16:24; 15:11). Ża den czło wiek nie mo że ode brać
nam na szej ra do ści tak dłu go, jak długo miesz ka my
w Tym, któ ry jest na szym ży ciem, na szą ra do ścią, na -
szym od po czyn kiem i na szą na dzie ją (Ja na 16:22). 

Na szym pra gnie niem i na szą mo dli twą jest, aby
te my śli by ły po moc ne, gdy wcho dzi my w na stęp ny
rok stu dio wa nia z wiel ką na dzie ją znaj do wa nia rad
Bo ga Je ho wy na każ dy dzień na sze go po świę co ne go
ży cia. Ufa my, że ten te mat o dwóch dro gach otwar -
tych dla ludz ko ści w tym cza sie, po słu ży w tym ce -
lu, by po świę co ne mu dziec ku Bo że mu wska zać po -
wód po dą ża nia „wą ską dro gą, któ ra pro wa dzi do ży -
cia”. Tak, Bóg Je ho wa wska że nam dro gę ży cia i je -
śli bę dzie my wier ni, w Je go obec no ści znaj dzie my
peł nię ra do ści! Na szym hym nem na ten rok jest
pieśń nr 91, „NASZ WIERNY PRZEWODNIK”
[w jęz. an giel skim – przyp. tłum.].  Jej sło wa nio są za -
pro sze nie – „ła god nie pro wadź nas za rę kę”; si łę
– „nie opusz czaj nas w zwąt pie niu i stra chu”; po cie -
sze nie – „czu le wy szep taj: przyjdź po dróż ni ku”. 

PT ‘14,2-5

Bło go sła  wie  ni  są
ci, któ rzy co dzien nie
roz bu dza ją opie kuń czą
tro skę i życz li wość
ser ca.

Bło go sła  wie  ni  są
ci, któ rych nie sa mo lub -
na mi łość jest lśnią cym
od bi ciem Bo ga na wy -
so ko ści.

Bło go sła  wie  ni  są
ci, któ rych do broć
i ła ska tu li in ne ser ca
w go rą cym uści sku. 



6 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

NIELICZNE i peł ne pro sto ty są pa miąt ki praw -
dzi we go Ko ścio ła, w prze ci wień stwie do tych

w po gań stwie oraz for ma li stycz nym
Chrze ści jań stwie. Za miast wie lu dni
i ty go dni po stu oraz świąt, my ma my
tyl ko trzy pro ste i pięk ne świę ta, wszyst -
kie usta no wio ne przez na sze go Pa na:

(1) Chrzest – sym bol śmier ci i po -
grze ba nia wo li wie rzą ce go uspra wie dli -
wio ne go z wia ry i przy ję cie przez nie go
wo li Bo żej oraz po wsta nie do no wo ści
ży cia (Rzym. 6:4).

(2) Pa miąt ka zmar twych wsta nia na sze go Pa na,
pierw sze go dnia ty go dnia (obec nie po wszech nie
zwa ne go Nie dzie lą).

(3) Pa miąt ko wa Wie cze rza, sym bo li zo wa nie li te -
ral ne go ła ma nia cia ła na sze go Pa na i prze la nia Je go
krwi (Je go śmierć ja ko „czło wie ka Je zu sa Chry stu sa”
na Kal wa rii) – chleb re pre zen tu je Je go do sko na łe
czło wie czeń stwo, któ re wszy scy mo gą so bie przy -
swa jać przez wia rę, a kie lich re pre zen tu je ży cie, któ -
re On od dał, by za pew nić ży cie wiecz ne dla wszyst -
kich, któ rzy go przyj mą.

Chrzest na sze go Pa na był od mien ny od chrztu
Ja na Chrzci cie la (któ ry był tyl ko dla Ży dów, któ rzy
nie ży li w har mo nii z Przy mie rzem Za ko nu,
„chrzest po ku ty” Dz.Ap. 19:3,4) – po nie waż On
nie miał żad nych grze chów, za któ re miał by po ku -
to wać. Cho ciaż chrzest Ja na na dal był prak ty ko wa -
ny pod czas Żni wa Wie ku Ży dow skie go, to chrzest
Je zu sa był pierw szym chrztem no we go po rząd ku,
sym bo li zu jąc śmierć wo li do sko na łej isto ty ludz kiej
(god nej już przy ję cia przez Oj ca) oraz zu peł ne pod -
da nie się wo li Bo żej – zu peł ne od da nie się, zu peł ne
i po świę ce nie – po wsta nie do no wo ści ży cia.

Przez przy kład nasz Pan usta no wił rów nież ob -
cho dze nie pierw sze go dnia ty go dnia. On spo ty kał
się z ucznia mi pierw sze go dnia ty go dnia, roz po czy -
na jąc pra wie na tych miast po Swo im zmar twych wsta -
niu od spo tka nia z Ma rią przy gro bow cu, z in ny mi
ko bie ta mi, z Szy mo nem Pio trem, z dwo ma ucznia -
mi w dro dze do Emaus oraz w Emaus, a także z ty -
mi w gór nym po ko ju (Ja na 20:1,14,19; Mar. 16:9;
Łuk. 24:13-31,34,36; Mat. 28:9,10). Po tem po cze kał
do na stęp ne go ty go dnia i uka zał im się po now nie,
ósme go dnia (ży dow ski spo sób li cze nia obej mu je
oba dni), dzień po siód mym dniu, czy li pierw sze go
dnia ty go dnia (Ja na 20:26).

Wy da je się, że ucznio wie spo dzie wa li się cze goś
po dob ne go i zgro ma dzi li się ra zem. Nie wąt pli wie

oni do brze pa mię ta li o tym, co na stą pi ło w związ -
ku z „ła ma niem chle ba”, że Je zus otwo rzył ich oczy

zro zu mie nia i że dwa ra zy dał im się po -
znać w ten zna mien ny pierw szy dzień
ty go dnia, kie dy spo łecz ność z Nim i wy -
ja śnia nie przez Nie go Pism usu nę ły ich
oba wy, roz bu dzi ły ich na dzie je oraz spo -
wo do wa ły, że ich ser ca pa ła ły na dzie ją,
któ ra nie za wsty dza (Łuk. 24: 30-45;
Rzym. 5:5). Czy wo bec te go moż na się
dzi wić, że pier wot ny Ko ściół przy jął zwy -
czaj zgro ma dza nia się każ de go pierw sze -

go dnia ty go dnia, aby w du chu mieć spo łecz ność
z Pa nem? Czy na le ży się dzi wić, że po wta rza li „ła -
ma nie chle ba” oraz in ne szcze gó ły, któ re do brze im
przy po mi na ły sce ny i my śli z ich pierw sze go do -
świad cze nia oraz pło ną ce go ser ca? Na pew no nie!

To ła ma nie chle ba pierw sze go dnia ty go dnia
by ło zwy kłym po sił kiem lub „ucztą mi ło ści” spo ży -
wa ną z dwóch po wo dów: (1) aby za spo ko ić głód,
lecz wy da je się, iż szcze gól nie dla te go, (2) by świę -
to wać zmar twych wsta nie Je zu sa, Je go uka za nie się
i spo łecz ność z Nim, a tak że spo łecz ność ze so bą na -
wza jem. Pierw szy dzień ty go dnia był na stęp nie za -
zna czo ny przez Bo ską ła skę pod czas Pięć dzie siąt ni -
cy, a tak że stał się pa miąt ką wy la nia Du cha Świę te -
go (Dz.Ap. 2:1; 20:7; 3 Moj. 23:15, 16; 1 Kor. 16:2).

Chrze ści ja nie przez pe wien czas świę to wa li
dwa dni w ty go dniu: siód my dzień we dług ży dow -
skie go zwy cza ju, (po nie waż to do star cza ło naj lep -
szej spo sob no ści za in te re so wa nia Ewan ge lią po -
boż nych lu dzi) oraz pierw szy dzień, jak po da no
po wy żej. Igna cy (75 r. n.e.) w swo ich pi smach
z uzna niem wspo mi na o pew nych oso bach, któ re
„na dal nie świę to wa ły sa ba tu, lecz ży ły, świę tu jąc
Pań ski Dzień, na któ rym po now nie wy try sło na -
sze ży cie”. Okre śle nie „Dzień Pań ski” dla pierw sze -
go dnia ty go dnia znaj du je my w Bi blii w Obj. 1:10
(pi sa ne oko ło 96 r. n.e.). 

ŁAMANIE CHLEBA NIE JEST PAMIĄTKĄ 

Nie któ rzy błęd nie ob cho dzą Wie cze rzę Pań ską
w każ dą nie dzie lę uwa ża jąc, że ma ją na to uza sad -
nie nie w „ła ma niu chle ba” każ de go pierw sze go dnia
ty go dnia prak ty ko wa ne go przez pier wot ny Ko ściół.
Jed nak te dwie kwe stie są zu peł nie róż ne – Wie cze -
rza Pań ska upa mięt nia śmierć Je zu sa, na to miast
„ła ma nie chle ba” świę to wa ne z ra do ścią upa mięt -
nia Je go zmar twych wsta nie do ży cia. Ty go dnio we
„ła ma nie chle ba” nie mia ło żad ne go związ ku z co -
rocz ną Wiel ka no cą, któ ra dla pier wot ne go Ko ścio -

PA M I Ą T K A  Ś M I E R C IPA M I Ą T K A  Ś M I E R C I
N A S Z E G O  PA N AN A S Z E G O  PA N A
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ła otrzy ma ła no wą waż ność, po nie waż „Chry stus
nasz Ba ra nek Wiel ka noc ny” zo stał za bi ty (1 Kor.
5:7,8). Chry stus, nasza Pascha, sym bo li zo wał Swo -
ją ofia rę tak w chle bie, jak i w owo cu wi no ro śli, re -
pre zen tu ją ce Je go cia ło i Je go krew. Lecz opi sy
o ucztach mi ło ści lub ła ma niu chle ba pierw sze go
dnia ty go dnia nie za wie ra ją żad nej wzmian ki
o „kie li chu” lub owo cu wi no ro śli i nie ma w nich
naj mniej sze go śla du, że te uczty mi ło ści mia ły na ce -
lu upa mięt nie nie cier pień i śmier ci Je zu sa.

Nasz Pan usta no wił Pa miąt ko wą Wie cze rzę
po ty picz nej ży dow skiej wie cze rzy Wiel ka noc nej
oraz w jej miej sce. Za bi ja nie ba ran ka Wiel ka noc ne -
go mia ło być do ko ny wa ne czter na ste go dnia pierw -
sze go mie sią ca (Ni san) każ de go ży dow skie go ro ku
w ce lu upa mięt nie nia wy zwo le nia pier wo rod nych
Izra ela od ostat niej pla gi egip skiej, a na stęp nie wy -
zwo le nia ca łe go na ro du z nie wo li (2 Moj. 12). Sam
Pan Je zus był an ty ty pem te go ba ran ka. Je go Ko -
ściół Pier wo rod nych Wie ku Ewan ge lii (Żyd. 12:23)
– włą cza jąc Ma lucz kie Stad ko i Wiel ką Kom pa nię
(4 Moj. 3:41,45) – jest an ty ty pem pier wo rod nych
Izra el skich za cho wa nych w Egip cie, a zbli ża ją ca
się „re sty tu cja” – pod czas któ rej wszy scy, któ rzy
mi łu ją Bo ga i któ rzy sta ną się Je go lu dem, bę dą
wy zwo le ni z nie wo li grze chu i śmier ci pod pa no wa -
niem sza ta na – bę dzie an ty ty pem wy zwo le nia na -
ro du Izra el skie go.

Prza śny chleb i wi no Pa miąt ko wej Wie cze rzy
re pre zen tu je cia ło i krew Ba ran ka Bo że go, któ re go
ofia ra usu wa grzech świa ta (Ja na 1:29), do ko nu jąc
po jed na nia za nie pra wość. To zo sta ło za mie rzo ne,
aby w pa mię ci Ko ścio ła Pier wo rod nych ży wo za cho -
wać wspo mnie nie o Oku po wej ce nie Je zu sa (1
Kor. 11:23-26). Dla te go by ła ona usta no wio na tej
sa mej no cy, w któ rej nasz Pan zo stał zdra dzo ny,
w tym sa mym dniu, w któ rym zo stał ukrzy żo wa ny
(he braj ski dzień trwa od szó stej wie czo rem do szó -
stej wie czo rem).

Za mia rem na sze go Pa na nie by ło upa mięt nie nie
świąt Wiel ka no cy, któ re roz po czy na ły się 15 Ni san
i trwa ły ca ły ty dzień, a któ re re pre zen tu ją ra do sne
uczest nic two po świę co nych wie rzą cych w praw dzie,
spra wie dli wo ści, mi ło ści i roz my śla niu o Kró le stwie
przez ca łe ży cie. Je go za mia rem by ło ra czej usta no -
wie nie pa miąt ki Je go śmier ci 14 Ni san. Pa miąt ka,
da le ka od świę ta ra do ści, by ła po wo dem do smut -
ku i przy gnę bie nia dla pier wot ne go Ko ścio ła. Sam
Pan Je zus był „nie zmier nie smut ny” (Mat. 26:38).

PAMIĄTKA JEST ANTYTYPEM ZABIJANIA
BARANKA WIELKANOCNEGO

Ro zu mie jąc, że ta pa miąt ka przy po mi na an ty typ
za bi ja nia ba ran ka Wiel ka noc ne go, mo że my za uwa -
żyć, że wła ści wie po win na być ob cho dzo na w je go
rocz ni cę – nie co mie siąc, co kwar tał, co ty dzień ani

co dzien nie, lecz każ de go ro ku – i w tej sa mej po rze
ro ku, w któ rej nasz Pan umarł i w któ rej usta no wił
pa miąt kę Swej śmier ci. To by ło zwy cza jem pier -
wot ne go Ko ścio ła, któ ry ob li czał da tę od po wia da -
ją cą 14 Ni san.

Pierw sze go od stęp stwa od te go do ko na ły ko -
ścio ły re pre zen to wa ne przez Bi sku pa Rzy mu, któ ry
za stą pił, usta no wił i ob cho dził pa miąt kę w naj bliż -
szy pią tek, gdy 14 Ni san wy pa dał w in ny dzień, jak
to naj czę ściej się zda rza ło. To da ło po czą tek „Wiel -
kie mu Piąt ko wi”, a trze ci z ko lei dzień był zna ny ja -
ko Nie dzie la Wiel ka noc na, a póź niej ja ko „Nie -
dzie la Easter”. Na stęp nie mo cą de kre tu So bo ru Ni -
cej skie go (325 r. n.e.), a jesz cze póź niej w związ ku
z ko rek tą ka len da rza przez pa pie ża Grze go rza XIII,
tak zwa ne ka to lic kie ko ścio ły do szły do prak tycz ne -
go po ro zu mie nia i każ de go ro ku usta na wia ją da ty
„Wiel kie go Piąt ku” i „Wiel ka noc nej Nie dzie li” – na -
wet gdy 14 Ni san wy pa da w in ny dzień niż pią tek.

Bra cia oświe ce ni Epi fa nią (któ rzy sta ran nie szu -
ka ją „sta rych ście żek, gdzie jest do bra dro ga i po stę -
pu ją po nich” Jer. 6:16, KJV), sta ra ją się ob cho dzić
Pa miąt ko wą Wie cze rzę we wła ści wą rocz ni cę, (ob -
li cza ną zgod nie z he braj skim zwy cza jem, któ ry był
uzna ny przez na sze go Pa na i Apo sto łów). Jest to ła -
twy i pro sty spo sób. Oni roz po czy na ją Ni san ja ko
pierw szy mie siąc ro ku od no wiu księ ży ca naj bliż sze -
go wio sen ne go zrów na nia dnia z no cą. Pierw szy
Ni san trwa od 6 do 6 wie czo rem te go dnia no wiu
księ ży ca w Je ru za le mie. 14 Ni san roz po czy na się
trzy na ście dni póź niej.

W tym 2014 ro ku 14 Ni san roz po czy na się o 6
wie czo rem 12 kwiet nia. Zgod nie z tym zbór
w Che ster Springs, Pen syl wa nia, spo tka się, je że li
ta ka bę dzie wo la Bo ża, wie czo rem 12 kwiet nia
o go dzi nie ósmej w ka pli cy Do mu Bi blij ne go, aby
upa mięt nić naj więk sze wy da rze nie zna ne dla ludz -
ko ści. Tak jak do tąd, na sze usłu gi bę dą bar dzo
pro ste, skła da ją ce się z uwiel bie nia dla Bo ga, mo -
dli twy, z przed sta wie nia zna cze nia em ble ma tów,
wła ści we go zna cze nia pa miąt ki i przyj mo wa nia
em ble ma tów, chle ba wiel ka noc ne go (czy li prza -
śne go chle ba) i „owo cu wi no ro śli” (naj le piej nie -
fer men to wa ne go so ku z wi no gron). 

SPOŁECZNOŚĆ SERCA Z NASZYM PANEM

Szcze gól ną ce chą te go wy da rze nia jest spo łecz -
ność ser ca z Pa nem, po głę bio na przez oce nę zna cze -
nia em ble ma tów ob ja wio ną w Sło wie Bo żym. Em -
ble ma ty po win ny być oce nia ne ja ko przed sta wia ją -
ce ofia rę na sze go Od ku pi cie la – Je go cia ło zła ma ne
za nas i Je go krew prze la ną za wie lu na od pusz cze -
nie grze chów (Mat. 26:26-28; Efez. 1:7) oraz na sze
przy swa ja nie Je go za słu gi dla na sze go uspra wie dli -
wie nia w po świę co nym ży ciu. 
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Po nad to dla Ma lucz kie go Stad ka em ble ma ty
przed sta wia ły przy wi lej uczest ni cze nia z Pa nem
w Je go ofiar ni czym kie li chu, w ofie rze za grzech
(lecz nie w Oku pie). „Kie lich bło go sła wie nia, któ -
ry bło go sła wi my, czyż nie jest spo łecz no ścią [wspól -
nym zjed no cze niem, uczest nic twem, part ner stwem]
krwi Chry stu so wej? Chleb [bo che nek], któ ry ła -
mie my, czyż nie jest spo łecz no ścią cia ła Chry stu so -
we go?” (1 Kor. 10:16,17). To szcze gól ne zna cze nie
sto so wa ło się wy łącz nie do Ma lucz kie go Stad ka,
po nie waż in nym nie udzie lo no przy wi le ju udzia łu
w Ofie rze za grzech. Uzna jąc to, nie spło dze ni z Du -
cha po świę ce ni nie sym bo li zu ją te go w swym
uczest nic twie w Wie cze rzy. Jed nak że to nie ozna cza,
że nie po win ni od czu wać jed no ści i du cho wej bli -
sko ści z Pa nem oraz ze wszyst ki mi, któ rzy są na -
praw dę Je go. 

Koń cząc usłu gę Wie cze rzy od po wied nią pie śnią
chwa ły (zwy kle 341), po win ni śmy uni kać zbęd -
nych roz mów oraz utrzy my wać tę „du cho wą bli -
skość” przez my śli od no szą ce się do te go wiel kie go
wy da rze nia, któ re wła śnie upa mięt ni li śmy oraz po -
dą żać w my ślach za na szym Pa nem do Get se ma ne,
a na stęp ne go dnia na Kal wa rię, my śląc w mię dzy -
cza sie o tym, jak nie wie le mo że my zro bić, by oka -
zać na szą mi łość do Nie go oraz po sta na wia jąc, że
bę dzie my bar dziej sta ran ni w wy ko rzy sty wa niu każ -
dej go dzi ny i każ dej mi nu ty na sze go wpły wu w Je -
go służ bie, za rów no w tym Pa miąt ko wym okre sie,
jak i w każ dym in nym cza sie. 

Niech każ dy z nas stoi na stra ży przed sztucz ka -
mi sza ta na. Przy bliż my się nie tyl ko do rocz ni cy
cier pień na sze go Pa na, lecz tak że do zdra dy Ju da sza
i fał szy we go po ca łun ku oraz py ta nia: „Czy to ja?”
Niech każ dy zba da swo je ser ce i spraw dzi, czy jest

ono w ta kiej po sta wie mi ło ści i od da nia dla Pa -
na i każ de go z Je go po świę co nych na śla dow ców,
że mo że mieć spo łecz ność z Pa nem oraz wszyst ki -
mi, któ rzy są praw dzi wie Je go. W każ dej in nej po -
sta wie jest nie bez pie czeń stwo, że sza tan wej dzie
tam (Łuk. 22:3) i że re zul ta tem te go bę dzie, iż „ostat -
nie rze czy te go czło wie ka [bę dą] gor sze niż pierw -
sze” (Mat. 12:45; Łuk. 11:26).

Czu waj cie i mó dl cie się, aby ście nie we szli w po -
ku sze nie (Mat. 26:41). Niech Bóg bło go sła wi nas
wszyst kich w tym cza sie i w tym naj bar dziej uro czy -
stym wy da rze niu! Pro si my o szyb kie przy sy ła nie
nam spra woz dań z Pa miąt ki, włą cza jąc tych, któ rzy
uczest ni czą tyl ko z Pa nem. 

Z A R Z Ą D Z E N I A  D O T Y C Z Ą C EZ A R Z Ą D Z E N I A  D O T Y C Z Ą C E
P R Z Y W Ó D C Ó WP R Z Y W Ó D C Ó W

[Po niż sze roz wa ża nia są opar te na 5 Moj że szo wej, 17 roz dział]

Upa mięt nia jąc mi łość Zbaw cy
Ob cho dzi my tę pro stą ucztę,

W któ rej każ de po świę co ne ser ce
Jest mi le wi dzia nym go ściem.

Przez wia rę bie rze my ży cia chleb,
Któ ry to sym bo li zu je;

Ten kie lich na do wód Je go krwi – 
Na szej kosz tow nej ofia ry.

Ten kie lich bę dzie przy po mi nał nam go dzi nę,
Gdy Ty uczy nisz nas wol ny mi; 

Wkrót ce, z no wą ra do ścią w Kró le stwa mo cy, 
Bę dzie my, Pa nie, pić Go ra zem z To bą! 

Jak wspa nia ła ra dość bę dzie na szym udzia łem
Na wie ki, Pa nie, z To bą! 

Przy odzia na w na sze go zmar twych wsta nia mo ce, 
Two ja chwa ła nie skoń czo na bę dzie. 

CHRYSTUS NASZA PASCHA

CHCE MY roz wa żyć za rzą dze nia do ty czą ce praw-
nych kwe stii i pew nych pry wat nych oraz spo łecz -

nych praw i obo wiąz ków, od no szą cych się szcze gól -
nie do tych, któ rzy by li i na dal są po wo ły wa ni przez
Bo ga pod czas pa no wa nia grze chu i śmier ci. Bóg wy -
bie ra przedty siąc let nie po świę co ne po tom stwo Abra -
ha ma (Swych Sta ro żyt nych God nych, Ma lucz kie
Stad ko, Wiel ką Kom pa nię, Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii) do szcze gól -
nych za szczy tów, przy wi le jów i bło go sła wieństw,
włą cza jąc w to pew ne spo sob no ści służ by w nad cho -

dzą cym Kró le stwie, w ce lu osta tecz ne go bło go sła -
wie nia wszyst kich ro dzin zie mi. Te wy bra ne jed nost -
ki mu szą być szcze gól nie roz wi nię te i wy pró bo wa ne,
aby by ły uzna ne za god nych ta kie go wy wyż sze nia;
„Mo dli my się za wsze za was, aby Bóg nasz uznał
was za god nych po wo ła nia te go i wy peł nił z mo cą
wszyst kie do bre upodo ba nia Swo jej do bro ci i dzie ło
wia ry” (2 Tes. 1:11, KJV; Żyd. 11:38 i Obj. 3:4). 

An ty ty picz nie Je zus pod czas Pa ru zji (1874-1914)
i Epi fa nii (1914-1954) po in stru ował Swój lud ja ko
ca łość, aby prze strze ga li tych sa mych ogól nych za -

PT ‘14,6-8
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rzą dzeń, po sta no wio nych dla lu du Bo że go pod czas
Wie ku Ewan ge lii. Dla te go Pan po uczył ich, aby
przez ca łą Pa ru zję i Epi fa nię, w har mo nii z Bo skim
za rzą dze niem, na dal po sta na wia li star szych, dia -
ko nów, ewan ge li stów do służ by w lo kal nym zbo rze
oraz Piel grzy mów, Po moc ni czych Piel grzy mów
i ewan ge li stów, aby słu ży li ko ścio ło wi po wszech ne -
mu (Sę dzio wie i urzęd ni cy... we wszyst kich bra -
mach two ich, 5 Moj. 16:18); a ci słu dzy ma ją po -
stę po wać spra wie dli wie, nie ja ko kle ry ka ło wie, za -
rów no w od nie sie niu do dok try ny, jak i oso bi ste go
za cho wa nia. 

Nikt, a szcze gól nie ci, któ rzy ma ją sta no wi ska
przy wód cze, nie po win ni skła dać Bo gu żad nej ofia -
ry, któ rej nie do sko na ło ści nie są przy kry te przez
uzna nie za słu gi oku pu Je zu sa, czy nią cej go do sko -
na łym w Bo skich oczach (Mat. 5:48: „Bądź cie do -
sko na ły mi, ja ko i Oj ciec wasz, któ ry jest w nie bie,
do sko na ły jest”), po nie waż ta ka ofia ra jest od py cha -
ją ca dla Bo ga. „Nie bę dziesz ofia ro wał PANU Bo gu
twe mu żad ne go wo łu ani owcy, któ re mia ły by ja ką -
kol wiek ska zę lub wa dę; gdyż jest to obrzy dli wo ścią
PANU Bo gu twe mu” (5 Moj. 17:1). 

Cza sa mi oka zu je się, że wśród lu du Bo że go
pew ne sil niej sze jed nost ki po waż nie wy stę pu ją
prze ciw ko swe mu przy mie rzu z Bo giem w dok try -
nie i po stę po wa niu, upar cie od da jąc się chwy ta niu
po wła dzę, kle ry ka li zmo wi, pa no wa niu nad in ny -
mi oraz sek ciar stwu, a to wszyst ko jest prze ciw ne
Bo skim in struk cjom, szcze gól nie dla ge ne ral nych
przy wód ców ko ścio ła. Gdy ta kie po stę po wa nie
słu gi nad uży wa ją ce go swej wła dzy zo sta nie ujaw -
nio ne lub pod da ne uwa dze wo dza, to je go pierw -
szym obo wiąz kiem jest wła ści we zba da nie złych
czy nów i wy raź ne roz po zna nie tej spra wy; po tem
po win no być pod ję te od po wied nie dzia ła nie w ce -
lu po in for mo wa nia czy nią ce go zło oraz na pra wy
po peł nio ne go zła (2 Kor. 13:5), po nie waż ta kie
grze szą ce oso by mo gą stra cić swo  je sta  no wi sko
przed Bo giem.

Od cza su do cza su wśród bra ci po wsta ją kon tro -
wer sje w od nie sie niu do za ję cia sta no wi ska
za oskar że niem lub prze ciw oskar że niu, a pro ble my
sta ją się zbyt trud ne do roz wią za nia oraz pod ję cia
słusz nej de cy zji w har mo nii z Pań ską wo lą i Je go in -
struk cja mi (Mat. 18:15-17). Je zus udzie la na stęp nie
in struk cji Swe mu lu do wi, że po win ni sko rzy stać
z Je go dal szych za rzą dzeń – po win ni zwró cić się
o po moc do głów nych wo dzów wśród Bo skich sług,
to zna czy ge ne ral nych star szych, a szcze gól nie ge ne -
ral ne go star sze go słu żą ce go ja ko spe cjal ny rzecz nik
w tym cza sie. Ge ne ral ni słu dzy ma ją być po in stru -
owa ni w spra wie Bo skie go orze cze nia w ta kich
przy pad kach, zgod ne go z Je go Sło wem, Du chem
i za rzą dze nia mi. Ści słe prze strze ga nie za rzą dzeń Bo -
skie go Sło wa w dok try nie i po stę po wa niu pod czas

ich służ by jest pod kre ślo ne w Sło wie Bo żym, tak jak
to zo sta ło po da ne przez wier ne go Słu gę oraz tych
wy bra nych przez Bo ga, któ rzy po stę pu ją Je go dro -
gą. Aro ganc kie i upo rczy we sa mo wol ne od rzu ca nie
wy raź ne go zro zu mie nia na uk Bo skie go Sło wa pro -
wa dzi do po zba wie nia da nej oso by sta no wi ska
przed Bo giem. 

Je zus po ucza Swój lud okre su Pa ru zji i Epi fa nii
od no śnie te go, co po win ni czy nić po wej ściu w sfe -
rę Praw dy (na cza sie) i jej Du cha, czy niąc ją swo ją
wła sno ścią, znaj du jąc w niej od po czy nek, a na -
stęp nie od czu wać po trze bę wi dzial ne go wo dza dla
nich w ogól no ści, po dob nie jak lu dzie w świe cie po -
szu ku ją wi dzial nych przy wód ców. Oni po win ni
zwra cać się do Bo ga o Je go prze wod nic two i przy -
jąć ja ko swe go ge ne ral ne go wo dza tyl ko ta ką oso -
bę, któ rą On wska że, że zo sta ła przez Nie go wy bra -
na i wy zna czo na na ten urząd. Za ak cen tuj my, że
Bóg Je ho wa bę dzie wy bie rał spo mię dzy bra ci, któ -
rzy są ge ne ral ny mi star szy mi w Praw dzie (na cza -
sie), a nie te go, któ ry nie jest bra tem w Praw dzie
i ge ne ral nym star szym w naj peł niej szym zna cze -
niu te go sło wa, po nad to, je śli ten uprzy wi le jo wa ny
słu ga prze sta nie za cho wy wać zgod ność z Bo ski mi
za rzą dze nia mi, to z pew no ścią utra ci swo je sta no -
wi sko w do mu Bo żym!

Wi dzial ny przy wód ca, któ re go „Bóg wy bie rze”
w ja kim kol wiek cza sie dla Swe go lu du, ma skru pu -
lat nie trzy mać się Praw dy (na cza sie) (Przyp. 4:18)
i jej Du cha oraz (a) nie roz po wszech niać fał szy -
wych dok tryn dla swej wła snej ko rzy ści. On (b) nie
ma pro wa dzić lu du Bo że go z po wro tem do spo łecz -
no ści z te raź niej szym złym świa tem (Jak. 4:4; 1 Ja -
na 2:15). On (c) nie ma od wra cać swe go cza su
i uwa gi od PAŃSKIEJ służ by (aby je go ser ce nie od -
wró ci ło się); i (d) nie ma wy naj dy wać i roz po -
wszech niać dla sie bie (niech wie le nie na by wa) no -
wych na uk ja ko praw dzi wych (sre bra) i po twier dzo -
nych przez Bo ga (zło ta) – jest to za kaz, któ re go
róż ne kla sy prze sie waw czych wo dzów oraz in ni
lek ce wa żą. Spra wu jąc swój urząd, ma być do kład -
nie za zna jo mio ny i zwra cać swą szcze gól ną uwa gę
na Praw dę, Bo skie Sło wo. Sło wo Bo że ma być sta -
le przy nim, aby mógł co raz bar dziej uczyć się czci
dla Bo ga oraz pod da nia i po słu szeń stwa Je go na -
ukom i za rzą dze niom. Wów czas bę dzie chro nio ny
przed py chą i sa mo wy wyż sze niem oraz ja kim kol -
wiek od stę po wa niem od ścież ki praw dy i spra wie -
dli wo ści (Izaj. 30:21); a je śli on [wi dzial ni wo dzo -
wie na sze go ru chu] prze strze ga tych in struk cji, to
Bóg bę dzie za cho wy wał go w je go urzę dzie, a je go
zwo len ni cy bę dą się po myśl nie roz wi jać. 

Prze nie śmy się do cza su, w któ rym an ty ty picz -
ni Ka pła ni – Ma lucz kie Stad ko i Wiel ka Kom pa nia;
oraz Le wi ci – Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni
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– otrzy ma ją nie biań skie dzie dzic two (zob. E 4,
s. 333). Oni tak że otrzy ma ją pew ne du cho we ko rzy -
ści z ofiar lu du; bę dzie to mia ło miej sce szcze gól nie
w ich ty siąc let niej służ bie; „sy nom Le wie go da łem
wszyst ką dzie się ci nę w Izra elu ja ko ich dzie dzic -
two w za mian za ich służ bę, któ rą wy ko nu ją” (4
Moj. 18:21, KJV). Mię dzy in ny mi to obej mu je (a)
przy no sze nie przez lud ich za let ser ca oraz po stę po -
wa nia – łask Du cha wy ra żo nych w służ bie – do an -
ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów ja ko Bo skich
przed sta wi cie li, aby by ły wy ko rzy sty wa ne w co raz
lep szej służ bie, przez ich od da wa nie co raz więk szej
czci dla Bo ga, (b) oraz po dob ne przy no sze nie ich
umy sło wych zdol no ści oraz za war to ści ich umy -
słów – ich zro zu mie nia Praw dy – do tych przed sta -
wi cie li Bo ga. Wciąż ży je my w okre sie przej ścio wym
(dłuż szym niż wcze śniej my śla no), w któ rym Bóg Je -
ho wa na dal wy bie ra jed nost kę, aby nad zo ro wa ła
pra cą przy go to wy wa nia bło go sła wieństw kró le stwa
dla lu du. W obec nym cza sie do brze bę dzie roz wa -
żyć nie któ re my śli po cho dzą ce od uzna nych wo -
dzów na sze go Ru chu! Naj bar dziej zna mien ne sło wa
są wy po wie dzia ne w Ew. Ma te usza 24:46: „Bło go -
sła wio ny jest ten słu ga (Pastor Russell), któ re go gdy
przyj dzie Pan je go, znaj dzie tak czy nią ce go”.

Nasz wiel ki wódz, Je ho wa Bóg, po dał za rzą dze -
nia dla Swe go wy bra ne go i wier ne go lu du, a na wet
dla Sie bie Sa me go. Tak, to Bóg Je ho wa w tym wła -
śnie cza sie po wo łu je świę tych (zob. TP ‘69,58,82),
aby nie śli Je go Sło wo. Ja na 6:44: „Ża den do Mnie
przyjść nie mo że, je śli go Oj ciec Mój, któ ry Mnie
po słał, nie po cią gnie”. Bóg Je ho wa po dał Praw dę
i jej za rzą dze nia (prze pi sy) Je zu so wi, któ ry na stęp -
nie po dał je Pa sto ro wi Rus sel lo wi, któ ry z ko lei po -
dał te prze pi sy po wo ła ne mu, wier ne mu i god ne mu
lu do wi, szcze gól nie w VI To mie Wy kła dów Pi sma
Świę te go. Kie dy roz wa ża my po sta wę Pa sto ra Rus sel -
la, znaj du je my w nim cha rak ter po dob ny do cha -
rak te ru na sze go Pa na Je zu sa; po zy tyw ny w mo wie,
sil ny, a jed nak po kor ny i de li kat ny. Roz waż my obec -
nie pew ne my śli zwią za ne z de li kat no ścią. Cho ciaż
nasz Pan Je zus był de li kat ny, On nie po zwo lił, by Je -

go de li kat ność pa no wa ła nad Nim. On uczył i sta -
now czo bro nił do brych za sad oraz w mi ło ści udzie -
lał po waż nych ostrze żeń i ga nił, gdy by ła ta ka po -
trze ba, w czym de li kat ność nie by ła zbyt wi docz na;
Mat. 21:13: „Na pi sa no, dom Mój do mem mo dli twy
na zwa ny bę dzie, ale wy uczy ni li ście z nie go ja ski nię
zbój ców”. Prze czy taj my rów nież Ja na 8:37-59; 2:13-
17. Apo sto ło wie, choć de li kat ni, uczy li i za cho wy -
wa li się po dob nie. Rzym. 16:18: „Po nie waż ta cy
Pa nu na sze mu Je zu so wi Chry stu so wi nie słu żą, lecz
wła sne mu brzu cho wi; a przez ła god ną mo wę i po -
chleb stwa zwo dzą ser ca nie win ne” (Dz.Ap. 5:1-11,
KJV; 13:6-11; 20:28-30; 1 Kor. 5:1-5; 15:12-18; 1
Tym.1:19,20; Jak. 2:1-11; 2 Pio tra 2:1,20-22; 3:3,4;
1 Ja na 4:1-3; 3 Ja na). 

DOŚWIADCZENIA NASZEGO PIERWSZEGO
GENERALNEGO WODZA

Brat Rus sell na pi sał, że nie któ rzy słu dzy usi ło -
wa li „pod wa żyć za ufa nie” bra ci do nie go, „pod -
czas gdy do mnie mó wi li po chleb ne sło wa”. Ci słu -
dzy pod ło ży li ‘bom bę’ (zło śli we pi smo), za mie rza -
jąc znisz czyć za ufa nie do mnie [do Bra ta Rus sel la]
(któ re go Opatrz ność uczy ni ła w pew nym stop niu
pod -pa ste rzem owiec Pa na) i zruj no wać pra cę – aby
kon spi ra to rzy mo gli zgro ma dzić nie któ rych roz bit -
ków. W mię dzy cza sie kon spi ra to rzy oso bi ście kie ro -
wa li do mnie mi łe sło wa – w tym sa mym cza sie pi -
sząc, że ob my śla ją spi sek i trzy ma ją swo ją ‘bom bę’.
Tym cza sem my by li śmy ich szcze rym przy ja cie lem
i przy naj mniej je den z nich sko rzy stał z go ścin no -
ści w na szym do mu pod czas ostat nich trzech mie -
się cy. Jed nak w tym wła śnie cza sie, gdy oni przy go -
to wy wa li pi smo, za mie rza jąc do ko nać za ma chu
na mój cha rak ter, je den z nich w obec no ści kil ku -
dzie się ciu bra ci, po dał mi swą dłoń, tak jak Ju dasz
uca ło wał Mi strza (ta za sa da jest prak ty ko wa na aż
do obec ne go cza su! 2014). 

„Lecz cho ciaż w tam tym cza sie wie dzia łem du -
żo mniej niż obec nie o po gwał ce niu przez nie go lo -
jal no ści, wie dzia łem, że on jest mo im oszczer cą
i od mó wi łem po da nia dło ni, mó wiąc mu, że pra wa
dłoń spo łecz no ści zna czy dla mnie coś wię cej, że nie
mam ży cze nia po da wać jej tym, któ rzy ukrad kiem
i zbrod ni czo ata ko wa li mój cha rak ter po za mo imi
ple ca mi. Ci, któ rych ser ca pie czo ło wi cie prze cho wy -
wa ły rze ko me ‘bom by’, aby za osiem na ście mie się -
cy one eks plo do wa ły we wnątrz Ko ścio ła i któ rzy
nisz czy li [usi ło wa li znisz czyć] cha rak ter bra ta, któ -
ry w mię dzy cza sie nie czy nił nic wię cej prócz bra ter -
skiej usłu gi wo bec nich, przez ca ły ten czas zwra ca -
li się do nie go ‘dro gi Bra cie Rus sell’ i pi sa li do nie -
go li sty wy ra ża ją ce ich mi łość i oce nę!”. Ko niec cy -
ta tu! Dro dzy Bra cia, w tym cy ta cie jest za war ta
wiel ka lek cja; do świad czy li śmy, że nie któ rzy ge ne -
ral ni wo dzo wie są nie chęt ni do prze strze ga nia za -

5  M O J Ż E S Z OWA
Księ ga Pra wa
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rzą dzeń, jak zo sta ło pod da ne na szej uwa dze w tym
cy ta cie. Nie któ rzy my ślą, że dzia ła ją z mi ło ścią
w pro wa dze niu Pań skich owiec, lecz nie uzna ją, że
dok try na mi ło ści jest po prze dzo na przez pra wo
spra wie dli wo ści; tak, spra wie dli wość jest pierw sza,
po tem mi łość! 

OBUDŹCIE SIĘ KU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Ta pod sta wo wa lek cja jest jed ną z tych, na któ -
rą kie ru je my wa szą uwa gę; „Obudź cie się ku spra -
wie dli wo ści (pra wo ści) a nie grzesz cie; bo nie któ rzy
nie ma ją zna jo mo ści Bo żej, mó wię to, aby ście się za -
wsty dzi li” (1 Kor. 15:34). Ten wer set rze czy wi ście
zna czy: „Ocuć cie się ku spra wie dli wo ści!”. Mu si my
na uczyć się roz róż niać, co jest spra wie dli we, pra we.
Kto kol wiek gwał ci tę za sa dę, szcze gól nie wśród ge -
ne ral nych star szych, po peł nia grzech, któ ry pa nu je
wszę dzie. Spra wie dli wość jest praw dzi wą pod sta -
wą ca łe go cha rak te ru; tak, ona jest pod sta wą Bo skie -
go Tro nu (Ps. 89:15). Tak, Bóg oka zu je mi ło sier -
dzie w związ ku z na szy mi grze cha mi i sła bo ścia mi,
z któ ry mi wal czy my; lecz On nie po zwo li, aby
w Kró le stwie by ła jed nost ka, któ rej cha rak ter nie
bę dzie od po wied ni. 

Wraz z za rzą dze nia mi przy cho dzi od po wie dzial -
ność i jest to spra wa wiel kiej wa gi dla każ de go Wo -
dza lu du PAŃSKIEGO. A z od po wie dzial no ścią
i przy wódz twem przy cho dzą tak że ata ki, jak o tym
czy ta my w uwa gach Pa sto ra Rus sel la. Nie po pu lar -
ność na sze go dro gie go Pa sto ra wśród no mi nal ne go
lu du Bo że go oraz kle ru jest do brze zna na. Ta za sa -
da nie ule gła zmia nie wraz ze zmia ną dzie ła – z jej
pra wie je dy nym ogra ni cze niem do Wiel kiej Kom pa -
nii i Mło do cia nych God nych. Oświe ce ni Epi fa nią
świę ci rów nież są nie po pu lar ni; nasz Pan był nie po -
pu lar ny wśród Ży dów; Apo sto ło wie by li nie po pu -
lar ni wśród Ży dów i po gan. Gdy by on (Pa stor John -
son) nie był nie po pu lar ny wśród Wiel kiej Kom pa -
nii i tych Mło do cia nych God nych, któ rzy by li z ni -
mi po łą cze ni, był by to wła ści wy po wód do obaw,
że je go mi sja jest oszu kań cza (E 5, s. 505). Lecz sa -
ma ta nie po pu lar ność by ła pró bą dla tych Wier -
nych, któ rzy jesz cze nie ro zu mie li sy tu acji, a jesz cze
bar dziej dla czę ścio wo wier nych, bu du ją cych na Pia -
sku. Fakt, że nie wie lu z czy tel ni ków Praw dy Epi fa -
nicz nej znaj du je się wśród wiel kich z lu du Praw dy,
jest pró bą dla wszyst kich. 

Pro roc two Mi che asza 5:5: „Gdy Asy ryj czyk
wtar gnie w zie mię na szą i gdy po de pcze pa ła ce na -
sze, wte dy wy sta wi my prze ciw ko nie mu sied miu
pa ste rzy i ośmiu ksią żąt”. Przez na sze roz wa ża nia
do strze gli śmy, że ten wer set przed sta wia dru gie go
Po słan ni ka La ody cei, Pa sto ra S. L. John so na. Tak
jak Pa stor Rus sell otrzy mał obo wią zek przed sta -
wie nia za rzą dzeń nie zbęd nych w okre sie Pa ru zji,
tak rów nież Pa stor John son zo stał po sta no wio ny

nad Epi fa nicz ny mi do mow ni ka mi wia ry, aby na -
uczać bra ci nie zbęd nej te raź niej szej Praw dy oraz
za rzą dzeń dla te go okre su. Brat John son zo stał wła -
ści wie wy szko lo ny przez la ta współ pra cy pod kie -
run kiem te go wier ne go i roz trop ne go Słu gi
z Mat. 24:46. Jed nak nie któ rzy od mó wi li przy ję cia
go ja ko pra wo wi te go wo dza. Je go wła sne sło wa mó -
wią o tym: „Nie po pu lar ność wo dza tej pra cy po tej
stro nie za sło ny, któ re go urzę do we dzia ła nia ja ko
ta kie wy ma ga ją wię cej lub mniej na ci sku w obec -
nych wa run kach, jest in ną pró bą za rów no dla tych,
któ rzy bu du ją na Ska le, jak i dla bu du ją cych na Pia -
sku, i ta kiej nie po pu lar no ści na le ży się spo dzie -
wać!” (E 5, s. 504)

Przez na sze na uki, Pi smo Świę te i fak ty, zo sta ło
nam udzie lo ne wła ści we zro zu mie nie co do te go,
któ rzy są Bo ski mi słu ga mi, co do pro wa dza nas
do Pa sto ra R. G. Jol ly’ego, któ ry po dał te raź niej szą
Praw dę (na cza sie), pro wa dząc nie któ rych do po sta -
wie nia py ta nia: jak nasz Do bry Pa sterz, Ba ra nek,
któ ry zo stał za bi ty, na dal otwie ra pie czę ci księ gi
(Obj. 5:5), udzie la jąc Swym owcom Praw dy (na cza -
sie) od cza su, gdy sied miu zbio ro wych anio łów
w sied miu okre sach Ko ścio ła, sie dem zbio ro wych
gwiazd lub sied miu pa ste rzy wraz z ich ośmio ma
ksią żę ta mi (Mich. 5:5, Po słan ni cy Pa ru zji i Epi fa nii
by li siód mym i ósmym) za koń czy li swój bieg? 

Na pod sta wie pew nej licz by do wo dów bi blij -
nych, ro zu mu i fak tów, Po słan nik Epi fa nii, 49.
i ostat ni czło nek gwiezd ny oraz ostat ni czło nek
Ma lucz kie go Stad ka, któ ry zo stał uwiel bio ny (E 10,
s. 142), wy ka zał, że po je go odej ściu nasz Pan
udzie li sza far stwa Praw dy Wiel kiej Kom pa nii,
a szcze gól nie Do brym Le wi tom i ich wy zna czo ne -
mu przez Bo ga wo dzo wi (Pa sto ro wi R. G. Jol -
ly’emu), „to wa rzy szo wi i szcze gól ne mu po moc ni -
ko wi po słan ni ka Epi fa nii, Pa sto ra P. S. L. John so -
na”, aż do je go odej ścia – PT ‘42,14,15; ‘43,79.
On da lej wy ka zał, że „Wiel ka Kom pa nia bę dzie
mu sia ła słu żyć so bie bez bez po śred niej służ by ze
stro ny człon ka gwiezd ne go” (P ‘44,29; ‘48,45; TP
‘51,19-20; ‘64,10,18; ‘66,79, ‘67,12,44,58; P ‘69,
41-43). By li śmy zu peł nie prze ko na ni co do te go, że
po za koń cze niu ziem skie go bie gu przez Wiel ką
Kom pa nię, nasz Pan na dal spra wo wał Swą szcze -
gól ną pa ster ską opie kę nad Swo im lu dem przez
Mło do cia nych God nych (co też czy nił) oraz, że gdy
Mło do cia ni God ni za koń czą swój bieg w tym ży -
ciu, On na dal bę dzie to czy nił za po śred nic twem
Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii, a szcze gól nie
pro spek tyw nych człon ków Kró lo wej z Sa by.

Jed nak że wie lu na dal py ta, jak i przez ko go Pan
udzie li Swe mu lu do wi po stę pu ją cej Praw dy, gdy po -
szcze gól ni wo dzo wie Ma lucz kie go Stad ka, Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych wej dą w stan
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śmier ci! Ach, pa mię ta my kie dy Moj żesz bła gał Bo -
ga na ko rzyść lu du. 4 Moj. 11:23: „Rzekł PAN
do Moj że sza: Czyż rę ka PAŃSKA jest skur czo na?”.
Bóg był w sta nie ob ja wić po stę pu ją cą Praw dę przez
Eno cha (Ju dy 14), No ego, Jó ze fa, Moj że sza i Pro ro -
ków. Amo sa 3:7: „Bóg ob ja wia ta jem ni cę Swo ją
słu gom Swo im, pro ro kom”. To WSZYSTKO zo sta -
ło uczy nio ne, za nim na stał Świę ty Wiek Ewan ge lii!
TAK, „rę ka PAŃSKA nie jest skur czo na”. Za cho -
wu jąc tę myśl w umy śle, mu si my się zgo dzić, że
obec nie Pan jest w sta nie ob ja wić po stę pu ją cą Praw -
dę Swo im wier nym słu gom! (2014)

An ty ty picz ny Hi ram był jed nost ką, a nie kla są.
Dla te go on [Pa stor R. G. Jol ly] nie miał człon ka
Wiel kiej Kom pa nii ja ko swe go na stęp cy; po nie waż
wódz Wiel kiej Kom pa nii za koń czył swe dzie ło
na We wnętrz nym Dzie dziń cu Epi fa nicz nej Świą ty -
ni (P ‘53,53 kol. 2 ak. 3; P ‘68,71, kol. 2 ak. 3).

Zgod nie z tym, on był ostat nim człon kiem
Wiel kiej Kom pa nii, któ ry za koń czył swój bieg
na zie mi (TP ‘79,64-69). Do swej śmier ci skom ple -
to wał We wnętrz ny Dzie dzi niec Epi fa nicz nej Świą -
ty ni. Po je go [Pa sto ra R. G. Jol ly’ego] odej ściu, je -
go po moc ni cy z kla sy Mło do cia nych God nych
kon ty nu ują osta tecz ne dzie ło kom ple to wa nia Ze -
wnętrz ne go Dzie dziń ca Epi fa nicz nej Świą ty ni
– jest to do ko ny wa ne przez Mło do cia nych God -
nych, Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii i in nych
po moc ni ków – któ rzy od je go śmier ci wy peł nia ją
dzie ło bu do wa nia Obo zu Epi fa nicz ne go, tak jak on
in stru ował i pro wa dził je, i na dał bę dą tak czy nić
aż on zo sta nie za koń czo ny i po łą czo ny z Ty siąc let -
nim Obo zem pod No wym Przy mie rzem, gdy ono
zo sta nie za in au gu ro wa ne. 

Po nad to zo sta ło wska za ne, że Po słan nik Epi fa -
nii od no sił się do ŚRM ja ko „ru chu, ochot ni czej
dzia łal no ści”, ja ko „na zwy dla pra cy pu blicz nej”,
ja ko „fun da cji lub fun du szu” z jed nost ką ja ko je -
go Opie ku nem Wy ko naw czym oraz że Ruch bez
wąt pie nia bę dzie na dal ist niał na tej sa mej pod sta -
wie, pod kie row nic twem Mło do cia nych God nych.
To za rzą dze nie po zo sta ło w mo cy pod przy wódz -
twem Bra ta Au gu sta Gohl ke oraz Bra ta Ber nar da W.
Hed ma na, obaj by li kan dy da ta mi do kla sy Mło do -
cia nych God nych i współ pra cow ni ka mi sied miu
spe cjal nych po moc ni ków an ty ty picz ne go Hio ba.
Brat Hed man [ostat ni po moc nik] przed swo ją
śmier cią re ko men do wał Bra ta Ral pha M. He rzi ga
(kan dy da ta do kla sy Mło do cia nych God nych)
na Opie ku na Wy ko naw cze go na sze go Ru chu [Słu -
żba Duchowa Sztan da ru Bi blij ne go – LHMM]. Na -
stęp nie zo stał on prze gło so wa ny przez bra ci na sta -
no wi sko Opie ku na Wy ko naw cze go. Wie rzy my, że
to sa mo ogól ne za rzą dze nie bę dzie obo wią zy wać,
je śli ta ka bę dzie wo la Bo ża, tak że po tem, gdy wszy -

scy Mło do cia ni God ni za koń czą swój bieg w tym
ży ciu. W na szych pu bli ka cjach ma my wy star cza ją -
cy do wód, że to sa mo za rzą dze nie (prze pis) bę dzie
za cho wy wa ne przez Wo dza (Wo dzów), (jed nost -
kę) Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii, aż roz -
pocz nie się Po śred ni czą ce Pa no wa nie. Tak, to pra -
wo po zo sta je w mo cy aż do obec nych dni.

NADUŻYCIE PRZYWILEJU SŁUŻBY
W PRACY OGÓLNEJ

Sło wo Bo że po da je przy kła dy nad uży wa ją cych
swej wła dzy, któ rzy zo sta li po zba wie ni przy wi le ju
służ by. Król Saul po pew nym cza sie za czął nad uży -
wać swej wła dzy i Bóg po sta no wił na je go miej sce
in ne go, aby był Kró lem; lecz ta zmia na wy ma ga ła
wy da nia pew nych prze pi sów. Da wid po ka zał, że
mógł ode brać kró lew ską wła dzę, lecz moc no trzy -
mał się Bo skich za rzą dzeń ocze ku jąc na wy zna czo -
ny czas! W tym roz wa ża niu do strze ga my, jak pierw -
szy z nich, ma jąc wiel ką wła dzę, nad użył jej i stra -
cił to, co wcze śniej po sia dał, a dru gi chęt nie kon ty -
nu ując prze strze ga nie za rzą dzeń, otrzy mał wię cej
niż to, co kie dyś po sia dał. Mat. 13:12: „Al bo wiem
kto ma, bę dzie mu da no i ob fi to wać bę dzie; ale kto
nie ma (nie uży wał wła ści wie), i to co ma, bę dzie
od nie go od ję te”.

Bo skie prze pi sy są dla każ de go po świę co ne go
dziec ka Bo że go; jed nak wie lu od stą pi ło od nich
lub, jak mó wi nasz wer set, Bóg od jął od nich to, co
wcze śniej po sia da li! Lecz w przy pad ku tych, któ -
rzy zo sta li za pro sze ni, aby stać się słu ga mi i przy -
ję li to za pro sze nie, a na stęp nie nad uży wa li te go
przy wi le ju, co sta je się sa mo wol nym dzia ła niem,
zwy kle ob ja wia ją cym się w kle ry ka li zmie. Nasz
Pa stor wy po wia da ta kie zda nie: „Je śli kto kol wiek
tra ci dok try ny Chry stu sa, bę dąc wcze śniej za po -
zna ny z ni mi, to z pew no ścią na stą pi ło wię cej niż
tyl ko za gma twa nie w je go umy śle; je go ser ce mu -
sia ło wcze śniej odłą czyć się od Pa na; po nie waż
tak dłu go, jak długo miesz ka my w Nim, nie jest
moż li we, aby si dła te go „złe go dnia”, tej „go dzi ny
po ku sze nia” za mknę ły nas w pu łap ce. Nikt nie
mo że nas wy rwać z Oj cow skiej rę ki; On jest zu peł -
nie zdol ny do te go, by roz to czyć nad na mi opie -
kę!”. To zda nie jest praw dzi we i wła ści we dla czte -
rech „na praw dę wy bra nych” klas i jest rów nież
praw dzi we dla „pią tej” wy bra nej kla sy, Po świę co -
nych Obo zow ców Epi fa nii, jak uczył Pa stor John -
son w E 11, s. 336. „Bóg po le cił też Je zu so wi do -
ko na nie po dzia łu wśród lu dzi w za leż no ści od ich
sto sun ku do Kró le stwa. Dla te go roz dzie lał on kla -
sy jed ną od dru giej przez szcze gól ne na uki, dzia ła -
nia, zbie ra nie i prze sie wa nia: Ma lucz kie Stad ko
od dziel ne od Wiel kiej Kom pa nii, Wiel ka Kom pa -
nia – od Mło do cia nych God nych, Mło do cia ni
God ni – od Uspra  wie dli wio nych, Uspra wie dli wie -
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ni – od Obo zow ców, a Obo zow cy – od tych po -
za Obo zem”.

„Każ da kla sa mia ła po zo sta wać w wy zna czo -
nych dla niej gra ni cach i nie się gać po przy wi le je
zwią za ne z Kró le stwem, któ re do niej nie na le żą,
ani nie za nie czysz czać ni cze go zwią za ne go z Kró le -
stwem fał szy wy mi dok try na mi lub zły mi prak ty ka -
mi. Kto kol wiek w ten spo sób spla mił by spra wy
Kró le stwa, miał umrzeć w sta no wi sku w swo jej
kla sie: czy nią cy tak człon ko wie Ma lucz kie go Stad -
ka mie li od paść do Wiel kiej Kom pa nii, a je śli czy -
nił to ktoś z Wiel kiej Kom pa nii, od pa dał na wtó -
rą śmierć; czy nią cy to Mło do cia ni God ni mie li od -
paść ze swo jej kla sy do Uspra wie dli wio nych, a czy -
nią cy tak Uspra wie dli wie ni mie li od paść ze swo jej

kla sy do Obo zow ców; czy nią cy to Obo zow cy mie -
li od paść ze swo jej kla sy do po gan”. Jak wdzięcz -
ni (przed ty siąc let nie po tom stwo Abra ha ma) po -
win ni śmy być, że nasz Bóg dał nam Prze pi sy jak
żyć i jak prze żyć na sze po świę co ne ży cie w wy zna -
czo nych gra ni cach usta no wio nych przez Bo ga Je ho -
wę: „Bra cia, do łóż cie wszel kiej pil no ści, aby uczy -
nić pew ne wa sze po wo ła nie i wy bór: bo je śli tak
bę dzie cie czy nić, ni gdy się nie po tknie cie” (2 Pio -
tra 1:10, KJV). 

Pra gnie my bo ga tych Bo skich bło go sła wieństw,
któ re Bóg ma w za pa sie dla tych, któ rzy trwa ją
przy Nim przez bo jo wa nie do bre go bo ju wia ry i ży -
cie we dług Bo skich Za rzą dzeń! 

W ŻY CIU WIE RZĄ CE GO Je zus dzia ła na czte ry
zde cy do wa nie róż ne spo so by. One są wska za -

ne w po czwór nym urzę do wym dzie le, któ re, jak
mó wi nam Apo stoł Pa weł, Bóg po wie rzył do wy ko -
na nia Je zu so wi na ko rzyść Ko ścio ła: „Lecz z Nie go
[Bo ga] wy je ste ście w Chry stu sie Je zu sie, któ ry się
nam stał mą dro ścią [na szym Na uczy cie lem] od Bo -
ga i spra wie dli wo ścią [na szym Uspra wie dli wi cie -
lem], i uświę ce niem [na szym Uświę ci cie lem] i od -
ku pie niem [wy zwo le niem – na szym Wy zwo li cie -
lem]” (1 Kor. 1:30). 

TRZY ETAPY W ODPOCZYNKU WIERZĄCEGO 

Je zus nie wy ko nu je Swe go urzę du ja ko nasz
Oświe ci ciel lub Na uczy ciel, osob no i ina czej niż
przed sta wio ne tu taj po zo sta łe trzy urzę dy. Je go
urząd na uczy ciel ski funk cjo nu je ra czej w związ ku
z Je go urzę da mi i w nich, ja ko Uspra wie dli wi ciel,
Uświę ci ciel i Wy zwo li ciel. Te trzy urzę dy dzia ła ją
od ręb nie i róż nie, każ dy w sto sun ku do po zo sta -
łych, każ dy po prze dza jąc na stęp ny, jed nak że każ -
dy kon ty nu uje swo je funk cjo no wa nie w to ku
dzia ła nia na stęp ne go lub na stęp nych. Lecz te trzy
urzę dy nie prze ni ka ją się wza jem nie, jak Je go
urząd na uczy ciel ski prze ni ka przez trzy po zo sta łe
urzę dy, po nie waż w tych trzech eta pach On udzie -
la nam od po wied nie go na ucza nia na le żą ce go
do każ de go z nich. Dla te go roz wa ża jąc od po czy -
nek wie rzą ce go, nie bę dzie my trak to wać eta pu
na ucza nia od ręb nie od trzech po zo sta łych, po -
nie waż z ła two ścią mo że my do strzec, że Je go urząd
Na uczy cie la peł ni głów ną ro lę w trzech eta pach

od po czyn ku wie rzą ce go. Dzie ło na ucza nia Je zu sa
w związ ku z od po czyn kiem wie rzą ce go, dla któ re -
go jest ono pod sta wą w Praw dzie, na któ rej wia -
ra się opie ra, jest od mien ne i róż ne dla każ de go
z tych eta pów chrze ści jań skie go ży cia. Lecz my
bę dzie my trak to wać każ dy z tych eta pów od dziel -
nie i od mien nie, włą cza jąc od po wied nie dzie ło
na ucza nia Je zu sa do tych roz wa żań. Wo bec te go
roz wa ży my od po czy nek wie rzą ce go z trzech punk -
tów wi dze nia: ja ko je go od po czy nek w (1) uspra -
wie dli wie niu, (2) uświę ce niu i (3) wy zwo le niu. 

WIARA I ODPOCZYNEK USPRAWIEDLIWIENIA 

Je zus udzie la nam pew nych na uk do ty czą cych
uspra wie dli wie nia i przez te na uki dzia ła wia ra
uspra wie dli wia ją ca, któ rej do świad cze nie da je jej
po kój, jej od po czy nek (Rzym. 5:1). Te na uki sku -
pia ją się na Bo skich my ślach o „po ku cie wo bec
Bo ga i wie rze w na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa”
(Dz.Ap. 20:21). 

My śli, ja kie Bóg da je na te mat po ku ty wo bec
Sie bie, są na stę pu ją ce: (1) je ste śmy grzesz ni ka mi
znaj du ją cy mi się pod prze kleń stwem Ada mo wym,
jak rów nież pod do dat ko wym prze kleń stwem, któ -
re spro wa dza ją na nas na sze wła sne fak tycz ne grze -
chy w mo ty wach, my ślach, sło wach i czy nach prze -
ciw ko Bo gu i czło wie ko wi, ja ko od mien ne od na -
sze go dzie dzicz ne go grze chu i prze kleń stwa; (2) po -
win ni śmy od czu wać głę bo ki smu tek i nie na wiść
do na szych dzie dzicz nych oraz wła snych, fak tycz -
nych grze chów; (3) po win ni śmy roz wi jać naj wyż -
szą mi łość do Bo ga oraz mi łość do czło wie ka, rów -

O D P O C Z Y N E K  W I E R Z Ą C E G OO D P O C Z Y N E K  W I E R Z Ą C E G O
„Wej dzie my do od pocz nie nia, któ rzy śmy uwie rzy li” (Żyd. 4:3) Pierw sza część z dwóch.

PT ‘14,8-12
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ną mi ło ści do sie bie. Są to głów ne na uki Je zu sa, któ -
ry mi On oświe ca nas do po ku ty wo bec Bo ga (pro -
si my po rów nać E 8, rozdz. 8). 

W związ ku z na szym uspra wie dli wie niem, Bóg
Je ho wa przez Je zu sa oświe ca nas tak że w za kre sie
wia ry w Chry stu sa, a Je go głów ne na uki, zwią za ne
z tym, są na stę pu ją ce: (1) że z wol nej ła ski, bez ja -
kie go kol wiek obo wiąz ku, Bóg od dał na śmierć Swe -
go jed no ro dzo ne go Sy na, aby stał się Oku pem
za Ada ma i za nas; (2) że Je zus przez Swo ją śmierć
uzy skał wo bec Bo skiej spra wie dli wo ści za słu gę wy -
star cza ją cą do anu lo wa nia dłu gu śmier ci Ada ma
i na sze go; (3) że przez wy peł nie nie Pra wa Je zus zy -
skał za słu gę spra wie dli wo ści, aby za spo ko ić wy -
ma ga nia Pra wa Za ko nu za nas, któ rych spra wie dli -
wość wy ma ga ła od wszyst kich, gdy by mie li żyć;
(4) że je śli ser decz nie po ku tu jąc za grzech i sta ra jąc
się po stę po wać spra wie dli wie, grzesz nik z ca łe go
ser ca wie rzy w Bo ską obiet ni cę, udzie lo ną na pod -
sta wie za słu gi Chry stu sa, prze ba cze nia po ku tu ją ce -
mu wie rzą ce mu, przy kry cia go spra wie dli wo ścią
Chry stu sa, przy ję cia go do spo łecz no ści z So bą
oraz po mo cy w po zna niu sto sow nej Praw dy oraz
w pro wa dze niu spra wie dli we go ży cia – Bóg, na pod -
sta wie za słu gi Chry stu sa, bez ja kiej kol wiek za słu -
gi z je go stro ny, udzie li mu ła ska wie, je dy nie przez
wia rę w tę obiet ni cę, pięć bło go sła wieństw: (a)
prze ba cze nia, (b) przy pi sa nia za słu gi Chry stu sa,
(c) spo łecz no ści, (d) od po wied niej wie dzy i (e) po -
mo cy do spra wie dli we go ży cia. Tak ucząc, Je zus
wy peł nia Swój na uczy ciel ski urząd w za kre sie
uspra wie dli wie nia. 

Gdy już prze ja wia my po ku tę, na szą czę ścią nie -
zbęd ną do osią gnię cia uspra wie dli wie nia jest oka -
zy wa nie uspra wie dli wia ją cej wia ry. Chrze ści jań ska
wia ra w ogól no ści jest umy sło wą oce ną i po le ga -
niem ser ca na Bo gu i Chry stu sie (Żyd. 11:1), w od -
nie sie niu do ich eg zy sten cji, cha rak te rów, słów
i dzieł. Wia ra uspra wie dli wia ją ca jest umy sło wą
oce ną i po le ga niem ser ca na Bo gu i Chry stu sie
w za kre sie Ich eg zy sten cjal nych, kom pe tent nych,
obiet ni czych i ak tyw nych sto sun ków do po wy żej
wy mie nio nych my śli, któ re sta no wią pod sta wę
uspra wie dli wie nia: (1) mi łość Bo ga w da niu Swe go
Sy na na Okup za nas (Rzym. 5:8), (2) Spra wie dli -
wość Chry stu sa i po słu szeń stwo Pra wu Za ko nu
oraz po krew ne i wy ni ka ją ce z te go obiet ni ce. 

Wia ra da nej oso by mu si oka zać w tych kwe -
stiach wie dzę, zro zu mie nie i wie rze nie. To da je tej
oso bie umy sło wą oce nę wia ry, któ ra jest pod sta -
wo wą czę ścią wia ry uspra wie dli wia ją cej. Po nad to
ona mu si oka zać tę część wia ry, któ ra jest zwią za -
na z ser cem. I jest to serdeczna uf ność w wy żej wy -
mie nio ne praw dy i obiet ni ce, przy swo je nie ich ja -
ko ła ska wie prze zna czo nych i za ofe ro wa nych dla

niej oraz od po wied nie, wy ni ka ją ce z nich dzia ła -
nie, to zna czy, że ona mu si dzia łać w ich za kre sie,
czy niąc to, cze go one wy ma ga ją. Ta ka wia ra jest
czę ścią wia ry uspra wie dli wia ją cej od no szą cej się
do ser ca, po nie waż to wła śnie ser ce praw dzi wie
wie rzy w po da ne po wy żej praw dy i obiet ni ce do -
ty czą ce uspra wie dli wie nia. Wia ra jest rę ką, któ ra
się ga i przyj mu je te praw dy i obiet ni ce, ja ko ła ska -
wy dar od Bo ga, na pod sta wie za słu gi Chry stu sa,
któ ra tej ła ski do star czy ła. Jest to je dy na rzecz,
któ rej Pan Bóg od nas wy ma ga, aby śmy mo gli do -
stą pić uspra wie dli wie nia. Bo ska ła ska jest sku tecz -
ną przy czy ną, po słu szeń stwo i śmierć Chry stu sa są
za słu go wą przy czy ną, a wia ra jest in stru men tal ną
przy czy ną uspra wie dli wie nia. Wo bec te go uspra -
wie dli wie nie skła da się z Bo skie go prze ba cze nia
na szych grze chów dzię ki śmier ci Je zu sa i przy pi sa -
niu przez Nie go spra wie dli wo ści Chry stu so wej,
a skut kiem te go jest przy wró ce nie spo łecz no ści
mię dzy Bo giem a po ku tu ją cym i wie rzą cym grzesz -
ni kiem oraz Je go po moc w po zna niu sto sow nych
prawd, by ten grzesz nik mógł żyć spra wie dli wie
i ko rzy stać z tej wie dzy oraz jej po mo cy w spra wie -
dli wym ży ciu na ty le, na ile tyl ko jest w sta nie. Ta
wia ra uspra wie dli wie nia lub wia ra uspra wie dli -
wia ją ca jest jed ną z kwe stii za war tych w na szym
wer se cie, gdy mó wi: „wej dzie my do od po czyn ku,
któ rzy śmy uwie rzy li”. Od po czy nek, ja ki ta wia ra
da je, nie jest zu peł nym od po czyn kiem, ja ki jest
zwią za ny z ży ciem chrze ści jań skim, tak jak wia ra
uspra wie dli wia ją ca nie jest je dy ną wia rą w chrze -
ści jań skim ży ciu. Od po czy nek, ja ki da je wia ra
uspra wie dli wia ją ca jest od po czyn kiem uspra wie -
dli wie nia i on jest do świad cza ny nie tyl ko wte dy,
gdy po raz pierw szy otrzy mu je się uspra wie dli wie -
nie, lecz trwa tak dłu go, jak dłu go trwa uspra wie -
dli wie nie. Je go od po czy nek, czy li po kój jest od -
po czyn kiem, czy li po ko jem z Bo giem.

Przed uspra wie dli wie niem nie by ło po ko ju,
czy li od po czyn ku w sto sun kach mię dzy Bo giem
a grzesz ni kiem (Izaj. 48:22; Rzym. 3:17). Je den był
nie za do wo lo ny z dru gie go: Bóg z czło wie ka z po -
wo du je go grze chu, a czło wiek z Bo ga z po wo du
Je go spra wie dli wo ści, z któ rą grzesz nik nie po zo -
sta wał w har mo nii. Grzesz ni cy za twar dzia li z po -
wo du grze chu, w więk szo ści nie pra gną po ko ju
z Bo giem. Lecz ci z nich, któ rzy na sku tek gło sze -
nia Bo skie go Pra wa, w je go do ma ga niu się od nich
po słu szeń stwa i w je go ska za niu na śmierć za ich
nie po słu szeń stwo oraz w po łą cze niu z ich do -
świad cze nia mi na su wa ją cy mi im na myśl ich upa -
dły, bez rad ny i nie po jed na ny z Bo giem stan, co
wzbu dzi ło w nich uczu cie odłą cze nia od Bo ga
przez wy rzu ty su mie nia i przez po czu cie wi ny
i po tę pie nia – jed nym sło wem, prze ko na nie
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o grze chu – do zna li głę bo kie go po czu cia wi ny,
wy rzu tów su mie nia i od czu cia ca łej głę bi nie do li
w ich sta nie, z pra gnie niem wy zwo le nia z nie go,
zna leź li się w sta nie, któ ry jest prze ci wień stwem
po ko ju z Bo giem.

Lecz gdy wy żej wy mie nio ne praw dy, ja ko pod -
sta wa uspra wie dli wie nia, oraz po wy żej po da ne
obiet ni ce ofe ru ją ce uspra wie dli wie nie zo sta ną usły -
sza ne przez ta kie go grzesz ni ka, aby uwie rzył w nie
z zu peł nym za ufa niem wia ry, to je go su mie nie ob -
cią żo ne wi ną, je go wy rzu ty su mie nia i je go cię żar
bez na dziej no ści za mie nią sie w za pew nie nie, że je -
go grze chy są prze ba czo ne i że jest on przy kry ty
spra wie dli wo ścią Chry stu sa. To da je mu po kój
– po kój z Bo giem – to zna czy, że on wie rzy, iż w Bo -
skim prze ba cze niu i w przy pi sa niu spra wie dli wo ści
Chry stu so wej, Bóg jest w sta nie po ko ju z nim;
a przez je go po rzu ce nie grze chu i pra gnie nie po stę -
po wa nia spra wie dli wie, dla te go, że to po do ba się
Bo gu, wcho dzi on w po kój z Bo giem. 

Wów czas jest przy wró co na spo łecz ność mie -
dzy Bo giem a wie rzą cym grzesz ni kiem. Grzesz nik
wie rzy, że za słu ga oku pu, któ rą Bóg dla nie go do -
star czył, gdy dał Je zu sa, aby umarł za nie go, jest zu -
peł nie wy star cza ją ca do prze ba cze nia mu i do przy -
kry cia go spra wie dli wo ścią Chry stu sa, a ja ko ta ka
za spo ka ja wy ma ga nia spra wie dli wo ści od nie go,
(1) do sko na le wy peł nia jąc wy mo gi Bo skie go Pra wa
i (2) za spo ka ja jąc jej wy ma ga nia dla je go ży cia. To
po czu cie uwol nie nia od tych dwóch wy ma gań Pra -
wa po zwa la mu uj rzeć po jed na ne ob li cze Bo ga pro -
mie niu ją ce uzna niem dla nie go i nie tyl ko na peł nia
je go ser ce po ko jem przez uwol nie nie go od po tę pie -
nia Pra wa, lecz tak że po ko jem z tym Pra wem, wo -
bec któ re go oka zy wa nie po słu szeń stwa spra wia mu
przy jem ność, nie ze stra chu ani pod przy mu sem,
lecz w mi ło ści wy ni ka ją cej z wdzięcz no ści za Bo ską
ła skę i za słu gę Chry stu sa udzie lo ną mu w uspra wie -
dli wie niu, za przy wró ce nie spo łecz no ści z Bo giem
i za po moc, ja kiej Bóg wzra sta ją co mu udzie la
do po zna nia i do spra wie dli we go po stę po wa nia
oraz do co raz więk sze go wzro stu w pra wo ści uspra -
wie dli wio ne go ży cia, w mia rę jak sta ra się żyć spra -
wie dli wie. 

W nie któ rych przy pad kach ci, któ rzy są świa do -
mi, iż są od bior ca mi na stę pu ją cych pię ciu bło go sła -
wieństw uspra wie dli wie nia: (a) prze ba cze nia grze -
chów, (b) przy pi sa nia spra wie dli wo ści Chry stu sa,
(c) przy wró ce nia spo łecz no ści z Bo giem, (d) wzro -
stu w wie dzy i (e) zwięk szo nej po mo cy do spra wie -
dli we go ży cia, do świad cza ją eks ta tycz nej ra do ści.
Na to miast in ni z po wo du dzie dzicz no ści, wy cho wa -
nia i oto cze nia, nie od czu wa ją ta kie go za chwy tu, to
jed nak od czu wa ją głę bo ki po kój z Bo giem, po kój,
któ ry jest od czu wa ny tak że przez in nych wie rzą -

cych. Spra wie dli we ży cie i za ufa nie, że spra wie dli -
wość Chry stu sa przy kry wa je go mi mo wol ne grze -
chy, za cho wu je je go su mie nie w po ko ju i za do wo -
le niu. To jest ten od po czy nek, ten po kój uspra wie -
dli wie nia, do któ re go od no si się Rzym. 5:1 i któ ry
su ge ru je nasz wer set.

WIARA I ODPOCZYNEK UŚWIĘCENIA

Jak w świe tle Rzym. 5:1 oraz in nych czę ści Sło -
wa Bo że go za uwa ża my, że nasz wer set mó wi o wie -
rze i po ko ju uspra wie dli wie nia, tak rów nież w świe -
tle in nych czę ści Sło wa Bo że go do strze ga my, że
obej mu je on wia rę i po kój uświę ce nia. Tak sa mo
jak wia ra uspra wie dli wie nia, tak i wia ra uświę ce nia
jest umy sło wą oce ną i po le ga niem ser ca na Bo gu
i Chry stu sie i w swej umy sło wej czę ści za wie ra tak -
że wie dzę, zro zu mie nie i wie rze nie, ja ko swo je ele -
men ty, a w czę ści do ty czą cej ser ca po sia da upew nie -
nie, przy swo je nie i re ago wa nie, ja ko swo je ele men -
ty. Jed nak ona się ga po od mien ne praw dy, opie ra się
na nich i dzia ła na ich pod sta wie oraz chwy ta się
obiet nic od mien nych od tych, któ re są w uspra -
wie dli wie niu. 

Po wy żej za uwa ży li śmy, że pod sta wo wy mi
praw da mi uspra wie dli wie nia są: ła ska Bo ża oka -
zu ją ca się w od da niu Je go Sy na, aby był na szym
Zba wi cie lem, świę te po słu szeń stwo Je zu sa (wo -
bec Pra wa Za ko nu) i Je go śmierć oraz że obiet ni -
ca mi uspra wie dli wie nia są: prze ba cze nie grze -
chów, przy pi sa nie spra wie dli wo ści Chry stu sa,
spo łecz ność oraz po mo ce do zdo by cia wie dzy
i spra wie dli we go ży cia. Na to miast po dej mu jąc
krok po świę ce nia nie po rzu ca my na sze go uspra -
wie dli wie nia, lecz na dal je za cho wu je my, po nie -
waż ono jest nie zbęd ne, aby śmy by li god ni przy -
ję cia i ko niecz ne do po świę ce nia. 

Pod sta wo wy mi praw da mi do po świę ce nia są:
(1) Bo ski za miar wy bo ru spo śród lo jal nych uspra -
wie dli wio nych, ta kich jed no stek, któ re są chęt ne po -
świę cić się Bo gu z wdzięcz no ści za bło go sła wień -
stwa uspra wie dli wie nia oraz z oce ny cha rak te rów
i dzieł Bo ga oraz Chry stu sa, (2) Bo ski za miar udzie -
le nia tak re agu ją cym jed nost kom przy wi le ju sta -
nia się Je go przedty siąc let nim po świę co nym lu -
dem i (3) Bo ski za miar uży cia ich do re ali za cji Je -
go wy bor czych ce lów w obec nym Wie ku oraz Je -
go ce lów wol nej ła ski w Po śred ni czą cym Pa no -
wa niu Chry stu sa.

Po wy żej w punk cie (1) do strze ga my, że Bo -
skim za mia rem jest, aby spo śród lo jal nych uspra -
wie dli wio nych jed no stek wy brać (za pro sić) te, któ -
re są skłon ne do uświę ce nia (po świę ce nia). Dla
wie rzą ce go nie zbęd ne jest pod ję cie te go pierw sze -
go kro ku je go w ży ciu – to jest sta nie się uspra wie -
dli wio nym wie rzą cym, za nim bę dzie god ny przy -



ję cia przez Bo ga, aby Bóg za ofe ro wał mu za pro sze -
nie do po świę ce nia. Przed tym pierw szym kro -
kiem w uspra wie dli wie niu z wia ry, ta oso ba jest
w sta nie nie przy jaź ni z Bo giem. Bóg nie miał, nie
ma, nie bę dzie miał i nie mo że mieć spo łecz no ści
ani za pro sić do po świę ce nia jed nost ki, któ ra po -
zo sta je w sta nie nie przy jaź ni. Naj pierw mu si ona
za wrzeć po kój z Bo giem przez sta nie się oso bą
wie rzą cą, uspra wie dli wio ną z wia ry. Prze ciw ny
po gląd, mó wią cy, że uspra wie dli wie nie jest moż -
li we tyl ko w sta nie po świę ce nia – sku tecz nie usu -
wa jąc pierw szy krok w po stę po wa niu wie rzą ce go
– był przed sta wia ny w nie któ rych zbo rach oraz
na nie któ rych kon wen cjach (i to bez upo waż nie -
nia). Po nad to po wie dzia no, że wer set Rzy mian 5:1
ma za sto so wa nie tyl ko do po świę co nych oraz że
te my śli są no wy mi praw da mi i zo sta ną opu bli ko -
wa ne na ła mach te go cza so pi sma. Cza so pi smo Te -
raź niej sza Praw da nie za mie rza pu bli ko wać ta -
kich po glą dów, gdyż wie rzy my, że są one sprzecz -
ne z praw dą (na cza sie).

Obiet ni ce, któ re Bóg dał tym, któ rzy od po -
wie dzie li przez po świę ce nie się, są na stę pu ją ce:
(1) udzie le nie nie któ rym z nich du cho we go uspo -
so bie nia, a w przy szło ści du cho wych ciał, na to -
miast in nych uczy nie nie obec nie ludz ki mi ob ra za -
mi Bo ga w umy śle i ser cu, a w przy szło ści do sko -
na ły mi ludź mi i (2) uży cie ich ja ko Je go po śred ni -
ków do bło go sła wie nia wszyst kich ro dzin i na ro -
dów zie mi. Ina czej mó wiąc, obiet ni ce da ne po -
świę co nym są pierw szą i trze cią obiet ni cą Przy -
mie rza Po twier dzo ne go Przy się gą: „Po tom stwo
two je [bę dzie] ni czym gwiaz dy na nie bie [nie biań -
skie po tom stwo] i ni czym pia sek, któ ry jest
na brze gu mo rza [ziem skie po tom stwo]... w po -
tom stwie two im bło go sła wio ne bę dą wszyst kie
na ro dy zie mi (1 Moj. 22:17,18, KJV). Nie po win -
ni śmy ro zu mieć, że Pan Bóg ofe ru je te dwie
z trzech obiet nic Po twier dzo nych Przy się gą ja ko
za chę tę do po świę ce nia, co ze stro ny Bo ga by ło -
by mar ną trans ak cją, a z na szej stro ny ob ja wia ło -
by sa mo lub stwo. Bóg za pra sza nas do po świę ce nia

z wdzięcz no ści za do zna ne mi ło sier dzie oraz z mi -
łu ją cej oce ny Je go cha rak te ru i cha rak te ru Je zu sa
(Rzym. 12:1; 2 Kor. 5:14; Gal. 5:6). On ofe ru je te
obiet ni ce uświę co nym, czy li tym już po świę co -
nym, lecz nie pro po nu je ich przed po świę ce niem,
ja ko za chę ty do po świę ce nia.

Po po świę ce niu są dwie gru py do świad czeń: (1)
kon struk tyw ne do świad cze nia, uzdal nia ją ce po -
świę co nych do wzro stu w wie dzy, ła sce i służ bie
oraz (2) pró bu ją ce do świad cze nia, w któ rych po -
świę ce ni pro wa dzą do bry bój wia ry, aby wśród
opo zy cji ze stro ny sza ta na, świa ta i cia ła, pod trzy -
mać ich wzrost w wie dzy, ła sce i służ bie, osią gnię -
ty pod czas kon struk tyw nych do świad czeń. Te kon -
struk tyw ne do świad cze nia są na szy mi uświę ca ją -
cy mi do świad cze nia mi, a pró bu ją ce do świad cze nia
są na szy mi wy zwa la ją cy mi do świad cze nia mi. Po -
ka za li śmy tu taj ten kon trast, aby wy ka zać wy raź -
ną róż ni cę mię dzy do świad cze nia mi, wia rą i od po -
czyn kiem tych dwóch eta pów chrze ści jań skie go
ży cia. Tak jak za uwa ży li śmy, że Je zus dał nam
oświe ce nie od po wied nie do na sze go uspra wie dli -
wie nia, tak On da je nam oświe ce nie od po wied nie
do na sze go uświę ce nia. Naj pierw On wy ja śnia nam
na sze po świę ce nie, wska zu jąc, że to ozna cza re zy -
gna cję z wła snej wo li i wo li świa ta, a przy ję cie
wo li Bo żej ja ko na szej wła snej. Gdy wy peł nia my
tę in struk cję, to je ste śmy przez to wpro wa dza ni
w stan uświę ce nia. Tak wpro wa dze ni, je ste śmy
przez na sze go Pa na oświe ca ni na róż nych eta pach
uświę ce nia, tj. w pod trzy my wa niu na sze go sta nu
w po świę ce niu, w mar two cie wo bec sie bie i świa -
ta, a oży wie niu dla Bo ga. Na stęp nie On nam wska -
zu je, że po win ni śmy stu dio wać, roz po wszech niać
i prak ty ko wać Praw dę oraz być wier ny mi w czu -
wa niu i mo dli twie. W każ dym z tych za ry sów
uświę ce nia, w mia rę na szych zdol no ści przyj mo -
wa nia ich, On da je nam co raz wię cej po ucza ją cych
szcze gó łów i za chę ca nas do prak ty ko wa nia ich
w ce lu uświę ce nia.
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OGŁOSZENIA
Niem cy: Chce my wy ra zić na szą szcze rą oce nę dla bra ta Ja nu sza Puz drow skie go za je go go to wość słu że nia na -
sze mu Pa nu przez wie le lat ja ko Nie miec ki Przed sta wi ciel Służby Duchowej Sztan da ru Bi blij ne go (LHMM). Cza -
sa mi ta służ ba by ła bar dzo trud na i stre su ją ca. Po dłu giej dys ku sji i mo dli twie brat Ja nusz zre zy gno wał ze swo -
ich obo wiąz ków ja ko nasz Przed sta wi ciel. Pan do zwo lił na pew ne trud no ści i pró by, wie dząc, cze go po trze bu -
je my do bu do wy chrze ści jań skie go cha rak te ru.

Brat Wol fgang Jan ke zo stał po sta no wio ny ja ko Przed sta wi ciel w Niem czech pra cy Pań skiej Służby
Duchowej  Sztan da ru Bi blij ne go w USA [LHMM]. Brat Wol fgang miesz ka w Bran den bur gu ze swo ją żo ną, sio -
strą Sta ni sła wą, ma ją oni dwo je do ro słych dzie ci. Brat Wol fgang zo stał za po zna ny z Praw dą przez swo ich ro -
dzi ców i po zo sta je na dro dze po świę ce nia przez ca łe swo je ży cie. On ma mi łe uspo so bie nie i do bre zro zu mie -
nie Praw dy i jej za rzą dzeń. 
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