
„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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GDY MY ŚLI MY o wiel kim Bo gu Je ho wie, o Je go
cha rak te rze i Je go mo cy oraz jak Je go Sło wo

po da ne w Pi śmie Świę tym uczy po świę co nych
na te mat róż nych spo so bów ma ni fe sto wa nia Je go
mo cy Swe mu lu do wi – Ży dom pod czas Wie ku Ży -
dow skie go i Ko ścio ło wi Chrze ści jań skie mu pod -
czas Wie ku Ewan ge lii i na dal uczy Praw dy na cza -
sie w tym roz sze rzo nym cza sie Żni wa – to do strze -
ga my jak ła ska wy jest Bóg, usta na wia jąc pew ne
gra ni ce ja ko wy tycz ne, we dług któ rych po wi nien
żyć Je go lud; udzie la jąc po stę pu ją cej Praw dy, aby -
śmy mo gli po znać Je go cen ne bło go sła wień stwa
w zro zu mie niu cza su, w ja kim obec nie ży je my. Jak
su ge ru je nasz ty tuł, roz wa ży my pew ne my śli na te -
mat anio łów lub po słań ców. 

Uwa ża my, że nie jest nie wła ści wą my ślą, iż sło wo
„anioł” mo że su ge ro wać pew ne po śred nic two czy si -
łę, oży wio ną lub nie oży wio ną, któ rej Bo gu upodo ba -
ło się użyć w związ ku ze służ bą. Bóg mo że uczy nić
Swym po słań cem wiatr lub pło ną cy ogień. On mo że
uczy nić Swym po słań cem wiel kie go Ar cha nio ła lub
anio ła niż szej ran gi. Bóg mo że użyć ja ko Swe go po -
słań ca co kol wiek lub ko go kol wiek wy bie rze, udzie la -
jąc mu nie zbęd nej mo cy; tak jak przed sta wi ciel Służ -
by Du cho wej Sztan da ru Bi blij ne go w in nym kra ju
lub am ba sa dor Sta nów Zjed no czo nych, uda ją cy się
do in ne go kra ju, zo stał by uzna ny, nie za leż nie
od swych oso bi stych zdol no ści lub sta no wi ska. 

Szcze gó ły na te mat te go, jak Wszech mo gą cy
uzy sku je wie dzę o na szych mo dli twach, na szych
my ślach, na szych sło wach i po trze bach, nie są
nam po da ne w Pi śmie Świę tym i naj wy raź niej nie
jest to nam po trzeb ne. Nie my śli my, aby ja ki kol -
wiek ogra ni czo ny umysł mógł zro zu mieć Bo ga.
On jest zbyt wiel ki dla na sze go zro zu mie nia, zbyt
po tęż ny, aby śmy w peł ni po ję li wszyst kie Je go wła -
dze, Je go zdol no ści. 

Nie mniej jed nak je ste śmy w sta nie zro zu mieć
pew ne rze czy od no szą ce się do Bo ga i dla te go Pi smo
Świę te za pra sza nas do za sta na wia nia się nad Nim
zgod nie z Je go Ob ja wie niem. Przy ję cie twier dze nia,
że Bóg jest w każ dym miej scu, w każ dym za uł ku
prze strze ni w ca łym Wszech świe cie, wy da je się ab sur -
dem i nie jest na ucza ne w Bi blii. Po dob nie nie moż -
li wy do przy ję cia jest po gląd, że Bóg wie o każ dej ki -
jan ce, owa dzie, bak te rii lub, że Bóg wie o każ dym
czy nie każ de go człon ka ludz kiej ro dzi ny, gdy są ich
mi liar dy. Gdy by śmy ogra ni czy li Bo ską uwa gę do Je -
go po świę co nych, to wciąż jest ich wie lu i spra wie nie,
aby Bóg ro zu miał i zaj mo wał się oso bi ście wie lo ma
ludź mi w tym sa mym mo men cie, wy da je się nam
nie moż li wo ścią. Nie po win ni śmy też spo dzie wać się,
że tak Bóg te spra wy uło żył.

SŁOWO „ANIOŁ”
ODNOSI SIĘ DO ISTOT DUCHOWYCH

Je ste śmy skłon ni my śleć, że sło wo „anioł”, uży te
przez Psal mi stę w na szym wer se cie, od no si się do
istot du cho wych. Po wo dem, dla któ re go tak my śli -
my, jest fakt, że pra wie wszyst kie ob ja wie nia się
PANA w sta ro żyt nych cza sach przed Pięć dzie siąt ni -
cą mia ły miej sce za po śred nic twem istot du cho -
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja -
kim ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

• w obro nie Praw dy pa ru zyj nej, udzie lo nej przez Pa na za po śred -
nic twem „one go Słu gi”, ja ko pod sta wy wszel kie go dal sze go roz wo ju
Praw dy;

• w obro nie za rzą dzeń, sta tu tu i te sta men tu rów nież da nych przez
Pa na za po śred nic twem „one go Słu gi”;

• w ce lu przed sta wia nia oraz bro nie nia roz wi ja ją cej się Praw dy epi -
fa nicz no–ba zy lej skiej, bę dą cej po kar mem na cza sie dla lu du Pa na,
zgod nie z Je go wo lą.

Wszel kie wpła ty na wy daw nic two pro si my do ko ny wać na ra chu nek
bie żą cy: Świec ki Ruch Mi syj ny „Epi fa nia”, Za rząd Głów ny, PKO BP
No wy Dwór Ma zo wiec ki Nr 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916.

Te raź niej sza Praw da bę dzie rów nież wy sy ła na bez płat nie tym człon -
kom Ru chu, któ rzy o to po pro szą.



JESIEŃ 2014 • 35

wych. One czę sto ma te ria li zo wa ły się, a po tem de -
ma te ria li zo wa ły, zni ka jąc z oczu. Pi smo Świę te
w ogól no ści wska zu je, że dzia ła nia Bo ga wo bec Je -
go lu du w tych wcze śniej szych cza sach od by wa ły się
przez usłu gę anio łów. 

O ile do ty czy to Wie ku Ewan ge lii, w je go roz sze -
rzo nym za koń cze niu, ma my za ufa nie, że Bóg wy ka -
zu je tę sa mą wiel ką tro skę w Swych dzia ła niach z du -
cho wym Izra elem, jak czy nił to wzglę dem Izra ela
cie le sne go, po nie waż Izra el Du cho wy bar dziej przy -
bli ża się do Nie go ja ko Dom Sy nów, niż czy nił to cie -
le sny Izra el ja ko Dom Sług. Bóg ocze ki wał, że Dom
Sy nów bę dzie po stę po wał przez wia rę, a nie przez
wi dze nie, co jest po stę po wa niem na du żo wyż szym
po zio mie. Dla te go Je go ob ja wie nia się im nie od wo -
ły wa ły się do ich na tu ral nych zmy słów. Nie mniej
jed nak one są tak sa mo re al ne. Jed nak że w obec nym
cza sie Bóg, przez Chry stu sa, po stę pu je z na mi jak
z pro spek tyw ny mi sy na mi (PT ‘67, s.14).

Czy ta my, że „Oczy PAŃSKIE prze pa tru ją ca łą zie -
mię, aby oka zać Je go si łę na ko rzyść tych, któ rzy
trwa ją przy Nim do sko na łym ser cem”; oraz „Oczy
PANA są na każ dym miej scu, ob ser wu jąc złych i do -
brych” KJV,(2 Kron. 16:9; Hio ba 34:21; Przyp. 15:3;
Jer. 16:17; 32:19; Zach. 4:10). To nie ozna cza, że
Bóg oso bi ście ob ser wu je każ dy po je dyn czy czyn każ -
dej oso by na zie mi, lecz że On bie rze pod roz wa gę
spra wy ca łe go świa ta przez Swą moc, przez Swych
przed sta wi cie li. Bóg jest zbyt po tęż ny i zbyt mą dry,
aby po zwo lić na roz wój wszech świa ta, bez za pew nie -
nia środ ków do kon tro lo wa nia go.

Wspo mnia ne tu taj „oczy” są PAŃSKIM wpły -
wem, Je go mo cą po zna wa nia za po mo cą róż nych
środ ków. Nie ma zna cze nia, czy Je go moc jest prze -
ja wia na i czy Je go wo la jest wy ko ny wa na przez anio -
łów lub za po śred nic twem in nych sił lub środ ków
– po dob nie jest z na mi, gdy re ali zu je my na sze ży cze -
nia. Na przy kład gdy by śmy chcie li wie dzieć o pew -
nych spra wach w znacz nej od le gło ści od nas, to ist -
nie ją róż ne me to dy, któ re mo że my wy ko rzy stać. Mo -
że my skon tak to wać się z kimś przez te le fon, wy słać
wia do mość pocz tą lub elek tro nicz nie; mo że my po -
łą czyć się przez In ter net; mo że my wy słać po słań ca
lub udać się tam oso bi ście. Tak więc na wet w ludz -
kim spo łe czeń stwie ist nie ją róż ne spo so by ko mu ni -
ko wa nia się i po zy ski wa nia in for ma cji. 

Je śli ludz kość po sia da obec nie róż ne spo so by re -
ali za cji swych za mie rzeń, to jesz cze bar dziej mo że my
oce nić na sze go Nie biań skie go Oj ca, my śląc o Nim ja -
ko ma ją cym peł ną zdol ność do ko mu ni ko wa nia się
ze Swy mi dzieć mi i po sia da ją cym róż ne środ ki ko mu -
ni ka cji. Nie wąt pli wie, Bóg ma środ ki o wie le wyż sze
od tych, któ ry mi my dys po nu je my. On nie ob ja wił
nam wy raź nie tej kwe stii, prócz po wie dze nia nam, że
jest in for mo wa ny o wszyst kim, co nas do ty czy oraz
o wszyst kim, co do ty czy spraw świa ta. 

Bóg Je ho wa mó wi nam, że anio ło wie są Je go słu -
ga mi i że oni spra wu ją opie kę nad Je go lu dem. „Czy
oni wszy scy nie są du cha mi usłu gu ją cy mi, po sła ny -
mi, by usłu gi wać tym, któ rzy bę dą dzie dzi ca mi zba -
wie nia?” (Żyd. 1:14). Oni nie słu żą w zna cze niu bez -
po śred nie go do star cza nia nam chle ba ani w zna cze -
niu go to wa nia nam po ży wie nia czy bu do wa nia na -
szych do mów – oni nie słu żą w ża den z tych spo so -
bów. Za tem jak oni słu żą? Nie ma my in nej moż li wo -
ści do wie dze nia się, jak oni słu żą, prócz słów na sze -
go Pa na Je zu sa, że anio ło wie „ma lucz kich” Bo ga za -
wsze pa trzą na ob li cze Oj ca, za wsze ma ją przy stęp
do Nie go (Mat. 18:10). 

Fakt, że ci anio ło wie re pre zen tu ją „ma lucz kich”
PANA, zna czył by, że oni ma ją na tych mia sto wy do -
stęp do Bo ga i że od ra zu Bóg po świę ca im Swą uwa -
gę. Ja ki in ny cel miał by Oj ciec w przyj mo wa niu
do Swej obec no ści anio łów, je śli nie pe wien ro dzaj
ko mu ni ka cji?

Ew. Łu ka sza 12:7: „Ow szem i wło sy na wa szej
gło wie są po li czo ne. Za tem nie bój cie się: je ste ście
cen niej si od wie lu wró bli”. Zgod nie z na szym zro zu -
mie niem, Bo ska wie dza o na szych spra wach i przed -
się wzię ciach jest po zy ski wa na za po mo cą nie zna -
nych nam me tod. Jed nak mo że my przy pusz czać, że
środ ka mi uży wa ny mi w tym ce lu są głów nie aniel -
scy po słań cy. 

Dy rek to rzy kor po ra cji lub przed się wzię cia fi nan -
so we go ma ją pew ne pra wa i re gu la cje za rzą dza ją ce
wszyst ki mi dzia ła nia mi w biz ne sie. Tak sa mo Bóg ma
pew ne pra wa rzą dzą ce na tu rą. Nie po trze bu je my
mo dlić się do Bo ga, aby zie mia ob ra ca ła się wo kół
swej osi i aby przy szedł na stęp ny dzień. Mo że my być
pew ni, że Wszech mo gą cy, Ten, któ ry pre zen tu je do -
kład ną Spra wie dli wość i nie skoń czo ną mą drość, po -
sia da pra wa, któ re rzą dzą ca łym Je go wszech świa tem;
że anio ło wie ma ją wgląd w te pra wa i że oni są po -
sła mi Bo ga Je ho wy, tak jak ziem ski sąd mo że wy zna -
czyć de le ga ta, któ ry bę dzie sie dział w kan ce la rii, aby
zbie rać in for ma cje. 

JEZUS GŁÓWNYM POSŁAŃCEM
Je śli w łącz no ści z na szym wer se tem bę dzie my mieć
na uwa dze sło wa na sze go Pa na wy po wie dzia ne
przed Je go wnie bo wstą pie niem: „A oto Ja je stem

Bo oczy Pa na prze pa tru ją
ca łą zie mię,by oka zać
Je go si łę wo bec tych,
któ rych ser ca są Je mu

wier ne.
2 Kro nik 16:9



36 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

z wa mi po wszyst kie dni, aż do koń ca Wie ku”
(Mat. 28: 20, KJV), zro zu mie my, że nasz Pan Je zus
jest Głów nym Po słań cem, czy li Anio łem Je ho wy.
Z pew no ścią był On Głów nym Po słań cem dla Ko -
ścio ła Wie ku Ewan ge lii. Za tem na szą my ślą jest, że
przez anio łów i in ne środ ki Bóg za rzą dza świa tem,
a szcze gól nie spra wu je opie kę nad Swym lu dem przez
na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa, któ ry jest Zwierzch -
ni kiem wszyst kich Bo skich du cho wych władz i spra -
wu je pie czę nad wszyst ki mi spra wa mi Bo ga Je ho wy. 

Zo sta li śmy wpro wa dze ni do Szko ły Chry stu sa.
On jest na szym Na uczy cie lem. Kie dy przy cho dzi my
do Bo ga w mo dli twie, nie lek ce wa ży my te go Na -
uczy cie la, lecz mo dli my się w Je go imie niu; i nie po -
win ni śmy przy pusz czać, że Bóg zi gno ro wał by Go.
On jest Przed sta wi cie lem Oj ca w dzia ła niach wo bec
nas. Lecz nie po win ni śmy przy pusz czać, że Pan Je -
zus ma pod Swo im oso bi stym nad zo rem każ dy
szcze gół spraw świa ta; lecz ra czej, że ci anio ło wie
zda ją Je mu spra woz da nie z te go, co jest ko niecz ne
i że są pew ne za sa dy, któ re dzia ła ją w tej kwe stii.
Uwa ża my, że jest to roz sąd ne i lo gicz ne za rzą dza nie
Bo ski mi dzia ła nia mi.

Z uwa gi na fakt, że Ko ściół zo stał pod da ny szcze -
gól ne mu pro wa dze niu przez Pa na Je zu sa, nie jest
prze sa dzo ną my ślą, że Bóg Je ho wa ota cza Swój lud
przez Je zu sa i że anio ło wie są pod Je go kie row nic -
twem. Je śli sza tan jest przy wód cą swo je go za stę pu
anio łów, tak nasz Pan ma anio łów pod Swo im pa no -
wa niem i jest ich Księ ciem. 

Czy ta my o do ko na niach Alek san dra Wiel kie go
oraz o czy nach Na po le ona Bo na par te, mi mo te go, że
oni mie li ty sią ce lu dzi, któ rzy wy peł nia li ich wo lę.
Po dob nie my śli my o wszyst kich du cho wych isto tach
ja ko znaj du ją cych się pod za rzą dem i przy wódz -
twem Je zu sa Chry stu sa. W Je go rę ce Bóg po wie rzył
wszel ką wła dzę na nie bie i na zie mi (Mat. 28:18).
Wszy scy anio ło wie Bo ży zo sta li Je mu pod da ni;
Żyd. 1:6: „Niech się Mu kła nia ją wszy scy anio ło wie
Bo ży”. W. 7: „Któ ry anio łów swo ich czy ni du cha mi,
a sług swo ich pło mie niem ogni stym”. Przez tych
anio łów znaj du ją cych się pod kon tro lą na sze go Pa -
na nad zo ro wa ne są wszyst kie spra wy Pań skie go lu -
du. Zaj mij my się zba da niem nie któ rych słów w tym
wer se cie, aby to po mo gło nam w zro zu mie niu na sze -
go roz wa ża nia – w wer se cie 7 sło wo anioł jest bi blij -
nie uży te w sze ro kim zna cze niu ja ko wy ko ny wa nie
Bo skiej mo cy w związ ku z ludz ki mi spra wa mi, a sło -
wo duch ozna cza nie wi dzial ną moc. We dług na sze -
go zro zu mie nia wy ra że nie sług Swo ich ozna cza ja kiś
śro dek lub si łę, któ rej uży wa Bo ska moc, ja ko część
spra wo wa nia opie ki nad Je go lu dem. 

WYZWALANIE RÓŻNYMI SPOSOBAMI
Nasz wer set mó wi na stęp nie, że anioł, któ ry za ta -
cza obóz wo kół PAŃSKIEGO lu du, „wy ry wa ich”.
W sta ro żyt nych cza sach dzie ci PAŃSKIE by ły cza -

sa mi wy zwa la ne cu dow nie. Nie któ rzy by li uwal -
nia ni z wię zie nia, a in ni nie. Nie któ rzy by li wy -
zwa la ni od mie cza, a in ni nie. Po win ni śmy przy jąć
wo lę Bo żą, ja ka kol wiek ona jest. Lecz aby śmy by -
li w sta nie to uczy nić dla na sze go du cho we go do bra,
na sze go osta tecz ne go do bra, mu si my zdać so bie
spra wę, że za kres i wa run ki, na któ rych zo sta li śmy
przez Nie go przy ję ci, wy ma ga ły od da nia nas sa -
mych bez gra nicz nie w Je go rę ce. Wła ści wa bo jaźń
lub cześć dla PANA na pew no pro wa dzi nas do pod -
da nia się zu peł nie pod Je go ochro nę oraz pod Je go
prze wod nic two i kon tro lę. Na sze ży cio we do świad -
cze nia wy ka zu ją nam, jak nie zdol ni je ste śmy do po -
stę po wa nia ścież ką spra wie dli wo ści bez wia ry i uf -
no ści w Bo skie Sło wo. PAN wy zwo li każ de go z nas
w ta ki spo sób, ja ki przy nie sie nam naj więk szą mia -
rę bło go sła wień stwa. 

Za dni Apo sto łów, Świę ty Piotr zo stał wy zwo lo -
ny z wię zie nia przez anio ła PAŃSKIEGO, któ ry po -
ja wił się przy nim ja ko czło wiek. By ło to nie tyl ko
na ko rzyść Apo sto ła, lecz ca łe go Ko ścio ła, po ka zu -
jąc, że PAN jest w peł ni zdol ny do opie ki nad Swym
lu dem, udzie la jąc im cen nych lek cji. 

I cho ciaż te ze wnętrz ne ma ni fe sta cje nie są nam
udzie la ne w obec nym cza sie, to ma my in ne bło go sła -
wień stwa, któ re o wie le bar dziej re kom pen su ją nam
te ze wnętrz ne zna ki dla do bra po świę co nych. Je ste -
śmy w sta nie po wie dzieć z Apo sto łem, że wszyst kie
rze czy współ dzia ła ją dla do bra tych, któ rzy mi łu ją
Bo ga, dla po wo ła nych zgod nie z Je go ce lem
(Rzym. 8:28). Po win ni śmy być peł ni uf no ści w Nie -
go – że je ste śmy pod da ni Je go naj bar dziej wy bor nej
opie ce ze wszyst kich cza sów. Ma my zu peł ne za ufa -
nie, że PAN bę dzie na dal pro wa dził pa ster ską opie -
kę nad Swym lu dem, gdy Mło do cia ni God ni za koń -
czą swój bieg w tym ży ciu i bę dzie ją kon ty nu ował
przez Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii. 

KAŻDY ŚWIĘTY
MA SWOJEGO USŁUGUJĄCEGO ANIOŁA

Wie rzy my, że każ dy z lu du Bo że go, je śli jest jed nym
z praw dzi wie po świę co nych dzie ci Bo żych, ma usłu -
gu ją ce go du cha, oso bę, anio ła, któ ry ma pie czę
nad je go spra wa mi. Na stęp nie ten anioł zda je spra -
woz da nie PANU i je śli Bóg wi dzi, że ta oso ba mą drze,
wła ści wie po stę pu je, to ma my zu peł ne za ufa nie w Je -
go mą dro ści i wszyst ko, co On za rzą dzi w da nej
spra wie, bę dzie dla nas zu peł nie za do wa la ją ce i bę -
dzie my pew ni, że to bę dzie słusz ne i w peł nej zgod -
no ści z Bo skim cha rak te rem. 

Uwa ża my, że ta za sa da jest zi lu stro wa na w Księ -
dze Pro ro ka Da nie la. Da niel mo dlił się i po nie dłu gim
cza sie uzy skał od po wiedź na swą mo dli twę. Anioł
Ga briel, któ ry był po słań cem PANA do Da nie la, wy -
ja śnił mu pew ne spra wy. Na po cząt ku je go bła ga nia,
PAN uznał za ce lo we po sła nie mu od po wie dzi i Ga -
briel zo stał wy sła ny, aby go po in for mo wać, lecz zo -
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stał za trzy ma ny przez pew ne in ne obo wiąz ki. Fakt, że
Ga briel zo stał za trzy ma ny, nie po wi nien nam su ge ro -
wać, że Da niel lub kto kol wiek in ny z Je go lu du mógł -
by być za nie dba ny, lecz gdy mniej waż ne spra wy Da -
nie la by ły pod opie ką niż sze go anio ła, to waż ne spra -
wy zo sta ły po wie rzo ne sa me mu Ga brie lo wi, ja ko Bo -
skie mu peł no moc ni ko wi, jak to do strze gli śmy w pro -
roc twie Da nie la 8: 16: „Sły sza łem też głos ludz ki po -
mię dzy brze ga mi Ulaj, któ ry za wo łał i rzekł, Ga brie -
lu! Spraw, aby ten czło wiek zro zu miał wi dze nie”.
Przez wzgląd na do bro Da nie la, oraz in ne waż ne
spra wy, na stą pi ła pew na zwło ka i Ga briel wspo mniał
o niej, mó wiąc, że ksią żę Per sji sprze ci wiał się je mu
przez 21 dni. Da nie la 10: 13: „Lecz wład ca kró le stwa
per skie go sprze ci wiał mi się przez dwa dzie ścia je den
dni, lecz oto Mi chał, je den z głów nych wład ców,
przy szedł mi z po mo cą i zo sta wi łem go tam obok kró -
lów Per sji”. 

W in nym miej scu ma my wska za ne, że Wiek
Ewan ge lii róż nił się od Wie ku Ży dow skie go i wcze -
śniej szych Wie ków; że gdy zo sta ła za po cząt ko wa -
na Dys pen sa cja Ewan ge lii, ze wnętrz ne ma ni fe sta -
cje, ta kie jak da ry Du cha Świę te go – da ry uzdra wia -
nia, mó wie nie ję zy ka mi, tłu ma cze nie z in nych ję zy -
ków, roz po zna wa nie du chów – i od wie dzi ny anio -
łów usta ły (zob. bro szur kę Mó wie nie ję zy ka mi, do -
stęp na na ży cze nie); i że pod czas Wie ku Ewan ge lii
Bo ską wo lą by ło, aby Dom Du cho we go Izra ela po -
stę po wał przez wia rę, a nie przez wi dze nie.

Bóg Je ho wa obie cał, że ni gdy nie po zo sta wi
Swych dzie ci wil kom, bez przy wódz twa, za pew nia -
jąc, że obec nie On na dal spra wu je opie kę nad Swym
lu dem. PAN za wsze in te re su je się Du cho wym Izra -
elem. Tak więc ci anio ło wie opie ku ją się na mi, nad -
zo ru ją na sze spra wy i są Bo ski mi przed sta wi cie la mi
i prze wo da mi ko mu ni ko wa nia się od no śnie Bo skiej
wo li wo bec nas; to zna czy ko mu ni ka cji w zna cze niu
opatrz no ści dla nas, po wo du jąc tę czy in ną opatrz -
ność, lecz [czy taj my uważ nie] nie przez ja kąś for mę
pi sma lub dźwię ków, ta kich jak mo wa czy anio ło wie
szep czą cy do na szych uszu. Uwa ża my, że anio ło wie,
któ rzy obec nie szep czą do ucha, są ty mi sa my mi,
któ rzy urzą dza ją se an se, po wo du ją ko ły sa nie się sto -
li ków, ko mu ni ku ją się przez ta bli ce ouija, wóz ki spi -
ry ty stycz ne, wa ha dła, au to ma tycz ne pi smo i in ne
spo so by ko mu ni ko wa nia się ze spi ry ty stycz ny mi me -
dia mi – są to złe du chy, upa dli anio ło wie. Ro sną ca po -

pu lar ność ide olo gii New Age sze ro ko otwie ra drzwi
dla tych złych du chów, aby mia ły wpływ i zwo dzi ły
wiel kie licz by lu dzi. We dług na sze go zro zu mie nia
świę ci anio ło wie nie ma ją z tym nic wspól ne go. 

Usil nie na kła nia my lud PAŃSKI obec ne go Wie -
ku do znaj do wa nia in struk cji w Sło wie Bo żym. Nie
ma żad nej po trze by czy ta nia ho ro sko pów, księ gi
Mor mo ni zmu, Ro si kru cja ni zmu, Spi ry ty zmu czy No -
wej My śli w ce lu ja sno wi dze nia czy ja sno sły sze nia
lub ko rzy sta nia z róż nych ak ce so riów, przez któ re
wie lu pró bu je okre ślić PAŃSKĄ wo lę w da nej kwe -
stii. Sło wo Bo że za pew nia nas, że są to za sadz ki prze -
ciw ni ka i je go de mo nów. Lud PAŃSKI po wi nien trzy -
mać się z da le ka od tych rze czy. 

Po świę co ne dzie ci Bo ga i na śla dow cy Chry stu -
sa ma ją Bi blię [Sło wo Bo że] oraz nie wi dzial ną służ -
bę świę tych anio łów Bo ga, któ rzy dba ją o ich do bro
i opatrz no ścio wo strze gą oraz pro wa dzą ich spra wy.
Jest to dla nas bar dzo re al ne i wiel kie po cie sze nie.
Ma my za pew nie nie Je go Sło wa, że włos z gło wy
nie spad nie nam na zie mię, bez wie dzy na sze go Oj -
ca. Niech na sze umy sły od po czy wa ją w świa do mo -
ści, że Bóg re ali zu je Swe ce le w Chry stu sie dla
Swych dzie ci, sku tecz nie i do sko na le przez służ bę
Swych anio łów. 

Trwaj my moc no w Bo skim Sło wie, aby śmy mo -
gli oprzeć się dia błu i aby on uciekł od nas. Tyl ko
wte dy, gdy my przy bli ża my się do Bo ga, On przy -
bli ży się do nas (Jak. 4:7, 8). Ma to miej sce tyl ko
wte dy, gdy za cho wu je my sie bie sa mych w krę gu
Bo skiej mi ło ści i opie ki – „Za tem pod daj cie się Bo -
gu; daj cie od pór dia błu, a uciek nie od was” – gdzie
on zło śnik nie mo że nas do tknąć. „Przy bliż cie się
do Bo ga, a przy bli ży się ku wam. Oczyść cie rę ce
grzesz ni cy i oczyść cie ser ca, któ rzy ma cie dwo isty
umysł”, aby na sze du cho we ży cie by ło zu peł nie
bez piecz ne (1 Ja na 5:18). „Po wiem o PANU, On jest
mo ją uciecz ką i mo ją for te cą, Bóg mój; w Nim na -
dzie ję mieć bę dę” (Ps. 91:2). 

Pa mię taj, oto Ja je stem z wa mi
za wsze, aż do koń ca wie ku

– Ma te usza 28:20

PT ‘14, 34-37
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[Ten ar ty kuł jest spi sa nym wy kła dem Bra ta Ray mon da
G. Jol ly’ego (na sze go Re dak to ra od 1950 do 1979) i zo -
stał na gra ny na kon wen cji w Chi ca go, 29 paź dzier ni -
ka 1966.] 

Chcę zwró cić się do te ma tu: Kró lew ski Za kon Or -
łów PAŃSKICH. Je śli ktoś was za py ta: „Ja ką kon wen -
cję tu urzą dza cie?”, mo że cie od po wie dzieć: „Jest to
Kró lew ski Za kon Or łów PAŃSKICH, któ re go mam za -
szczyt być człon kiem. Je śli ktoś z Za ko nu Ry ce rzy Ma -
soń skich spo tka was i za py ta: „Czy je steś człon kiem za -
ko nu bra ter skie go?” (jest to naj bar dziej bra ter ski za -
kon ze wszyst kich za ko nów na zie mi), mo że cie od po -
wie dzieć: „Tak, na le żę do Kró lew skie go Za ko nu Or -
łów”, Bra ter skie go Za ko nu Or łów. Być mo że wy cią gną
do was ma soń ską dłoń. Kto wie?

Moi dro dzy przy ja cie le, z jed ne go punk tu wi dze nia
mo że my po wie dzieć, że są trzy kla sy lu dzi na zie mi: ro -
ba ki, mo ty le i or ły. „O”, po wie cie, „Ro ba ki?”. Nie po -
wie dzie li by śmy ko muś, że jest ro ba kiem, nie praw daż?
Do brze, zwróć my uwa gę, co po da je Hio ba 25:5, 6:
„Oto na wet księ życ nie świe ci [to zna czy nie ma wła sne -
go świa tła, jest je dy nie od bi ja ją cym świa tło lu strem].
Tak, gwiaz dy nie są czy ste w Je go oczach. Da le ko mniej
czło wiek, któ ry jest ro ba kiem? I syn czło wie czy, któ ry
jest ro ba kiem?” Je śli spo tka cie na uli cy czło wie ka spa -
ce ru ją ce go z sy nem, nie na zy waj cie ich ro ba ka mi. Lecz
Bi blia tak ich na zy wa; jed nak nie by ło by bez piecz ne, że -
by ście za wsze cy to wa li Bi blię i sto so wa li wer se ty
na wła sny uży tek. O tak, ma my pieśń o tym, „Jak nasz
Pan mógł umrzeć za ta kie go ro ba ka, jak ja”. My, z na -
tu ry, je ste śmy upa dli w grze chu i de gra da cji, skłon ni, by
czy nić źle, tak jak iskry, któ re ula tu ją do gó ry – bo nie
ma spra wie dli we go, nie ma ani jed ne go. Jak mó wi nam
Bi blia, na sza spra wie dli wość jest ni czym brud ne łach -
ma ny. Rze czy wi ście, ro bak do brze opi su je ni ską, peł za -
ją cą na tu rę upa dłe go ludz kie go ro du – któ re go ty i ja,
z na tu ry rze czy, je ste śmy człon ka mi. 

Na stęp nie ist nie je gru pa, któ rą mo gli by śmy na zwać
wyż szą kla są ludz kie go spo łe czeń stwa i któ rą czę sto
okre śla my „śmie tan ką”. Jest ona tak sa mo kru cha jak
niż sza war stwa. Ta wyż sza war stwa ludz kie go spo łe -
czeń stwa w pew nym sen sie przy po mi na mo ty le. Wie -
my, że cza sa mi gą sie ni ce są zwa ne ro ba ka mi – choć
z tech nicz ne go punk tu wi dze nia nie jest to pra wi dło we,
z na uko we go punk tu wi dze nia rów nież nie – jed nak
czę sto gą sie ni ce są zwa ne ro ba ka mi. Naj wyż szym po -
zio mem, ja ki mo gą one osią gnąć, jest mo tyl. I one
okre śla ją znacz ną licz bę ludz ko ści. Oni two rzą wyż szą
sfe rę lub wyż szą war stwę upa dłe go ro du Ada ma. Przy -
naj mniej my ślą, że są w wyż szej war stwie i fru wa ją
oraz trze po cą skrzy dła mi do oko ła. W po szu ki wa niu
roz ryw ki prze cho dzą od jed nej rze czy do dru giej i są

uno sze ni każ dym wia trem, my ślą tak, jak im się ka że.
Jest to naj wyż szy po ziom, ja ki upa dła ludz kość mo że
osią gnąć – w li te ra tu rze, sztu ce, mu zy ce, pań stwo wo ści,
po li ty ce i każ dej in nej dzie dzi nie. Oni że glu ją w gór nych
sfe rach ludz kie go spo łe czeń stwa. 

BÓG CZYNI SWÓJ LUD ORŁAMI
Lecz Bóg, moi dro dzy bra cia, pod niósł te ro ba ki – nie -
któ re z po zio mu ro ba ków, a nie któ re z po zio mu mo ty -
li – i czy ni z nich or ły. On udzie la im Swe go Świę te go
Du cha. On przy pro wa dza ich bli żej do sie bie przez Je -
zu sa Chry stu sa, ich Zba wi cie la, prze kształ ca ich przez
od no wie nie ich umy słów i sta ją się Je go or ła mi. 

Pan na zy wa ich or ła mi; On mó wi o nich na przy -
kład u Łuk. 17:34-37: „Po wia dam wam: tej no cy [no -
cy cza su koń ca, tej ciem nej no cy Żni wa, któ ra pod wie -
lo ma wzglę da mi jest no cą. Nie bę dzie my wcho dzić
w szcze gó ły, lecz mó wiąc o niej Pan stwier dza, że pod -
czas tej no cy w Żni wie Wie ku Ewan ge lii] bę dą dwaj
na jed nym ło żu; je den wzię ty bę dzie, a dru gi zo sta -
wio ny. Za uważ cie, że dwie „ko bie ty” i sło wo „męż -
czyź ni” w w. 34 i 35 jest na pi sa ne kur sy wą [w an giel -
skiej Bi blii KJV – przyp. tłum.]. „Dwaj bę dą na jed nym
ło żu”, a na stęp nie, „dwie ko bie ty bę dą mleć ra zem”.
Sło wo „ko bie ty” jest na pi sa ne kur sy wą, nie ma go
w Bi blii. Ono zo sta ło do da ne, po nie waż wy da je mi się,
że uwa ża no, iż ko bie ty po win ny mleć w mły nie. Oni
wsta wi li tu taj sło wo „ko bie ty”. Tak, nie ma go w czę -
ści prze kła dów Bi blii; opu ści my to, tak jak w Bi blii:
„Dwaj bę dą mleć ra zem, je den bę dzie wzię ty, a dru gi zo -
sta wio ny. Dwaj bę dą na ro li, je den bę dzie wzię ty, a dru -
gi zo sta wio ny”.

Brat Rus sell opi su je to w IV To mie i mó wi nam, że
dwóch w jed nym ło żu z re li gij ne go punk tu wi dze  nia
przed sta wia ło że wy zna nio we, w któ rym oni od po czy -
wa ją. Pa mię ta my, że to ło że jest opi sa ne u Izaj. 28:20:
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„Krót sze bę dzie ło że, niż by się ktoś mógł roz cią gnąć
i na kry cie wą skie, choć by się skur czył”. Nie któ rzy z nas,
obec ni tu taj, le że li na ta kim ło żu. By ło ono zbyt krót -
kie, by się na nim roz cią gnąć; je śli ktoś pró bo wał się
roz cią gnąć, po ka zy wa no mu drzwi. Je śli ktoś za czął
gło sić praw dę, nie po zwa la no mu od po czy wać na tym
ło żu. Oni wo le li, by śmy po zo sta li skur cze ni i nie wy cią -
ga li się. Rów nież na kry cia by ły zbyt wą skie, by się ni -
mi owi nąć. Je śli ktoś pró bo wał się owi nąć ta kim przy -
kry ciem, bra ko wa ło go al bo z jed nej, al bo z dru giej
stro ny, a zim ne wia try wiecz nych mąk, czyść ca itp.
przej mo wa ły go chło dem. Na ta kim wy zna nio wym ło -
żu nie moż na by ło się okryć i czuć się wy god nie. 

W po rząd ku. Dwóch mia ło się znaj do wać na ta kim
ło żu. Mia ła być im przed sta wio na praw da. Je den miał ją
przy jąć, a dru gi nie. Je den miał być za bra ny i stać się „or -
łem”, a dru gi miał po zo stać „ro ba kiem” lub „mo ty lem”.
Dwie mia ły mleć w mły nie – mleć ziar no w ce lu kształ -
to wa nia umy słów lu dzi: „To jest to, w co ma cie wie rzyć,
tak ma cie my śleć”. Wie lu lu dzi lu bi, jak ich ka zno dzie -
je wy dzie la ją im re li gię na ta le rzu, a oni po pro stu ją po -
ły ka ją. Wie lu pro fe so rów teo lo gii mie le ziar no, w któ re
na le ży wie rzyć. Na przy kład Bil ly Gra ham mie le ziar no
i mó wi, że to jest to, w co lu dzie po win ni wie rzyć.
Na tym ło żu są tak że wiecz ne mę ki! A po tem wi dzi my,
jak przy cho dzi pe wien mło dy orzeł i mó wi, że Bóg
umarł, w to wła śnie ma cie wie rzyć. Och, co za ziar no oni
mie lą! I na wet wśród tych, któ rzy mie lą błąd z am bon
i teo lo gicz nych ka tedr, ktoś mo że przy jąć Praw dę i zo stać
or łem, a dru gi mo że da lej być ro ba kiem lub mo ty lem.
Tak że i na ro li bę dzie dwóch, za ję tych pra cą, być mo że
nie ja ko człon ko wie ja kiejś or ga ni za cji re li gij nej czy ru -
chu. I kie dy jest im przed sta wia na Praw da, je den z nich
mo że być za bra ny, a dru gi mo że być po zo sta wio ny. 

DOKĄD ZOSTANĄ ZABRANI?
Do brze, dro dzy bra cia, po staw cie się na miej scu tych
Apo sto łów, tych uczniów, któ rym Pan to po wie dział
– oni ni gdy wcze śniej o tym nie sły sze li. I na gle tu taj
Pan mó wi im, że dwóch bę dzie na jed nym ło żu – je den
bę dzie za bra ny, a dru gi po zo sta wio ny; dwie mie lą ce
w mły nie – jed na za bra na, dru ga zo sta wio na; dwóch
na ro li – je den za bra ny, a dru gi po zo sta wio ny. A my za -
da li by śmy to sa mo py ta nie, co oni: „Do kąd Pa nie? Do -
kąd za mie rzasz ich za brać?”. Pan od po wie dział: „Gdzie
bę dzie mię so, tam się zgro ma dzą i or ły”. Oto miej sce,
gdzie zo sta ną za bra ne or ły; bę dą za bra ne do te go mię -
sa, do po kar mu – wi dzi my, że tu taj Praw da jest przed -
sta wio na ja ko mię so, któ rym kar mią się or ły. Tak więc
Pan mó wi: „Do brze, je śli chce cie wie dzieć, do kąd oni
zo sta ną za bra ni, oni zo sta ną za bra ni do Praw dy. Zo sta -
ną za bra ni do po kar mu. 

Or ły moż na spo tkać wszę dzie tam, gdzie jest mię so.
To wła śnie dla te go wiem, że dzi siej sze go wie czo ru prze -
ma wiam do or łów. Je ste ście wła śnie tu taj, gdzie jest mię -
so. Nie któ rzy z was przy by li z da le ka, by do stać się tu -
taj: od New Jer sey aż do Flo ry dy, Geo r gii – i tak gro ma -
dzą się one, gro ma dzą się or ły; One mó wią, chce my
zjeść tro chę te go mię sa aż w Chi ca go! Ach, to nie jest za -
rzut pod ad re sem Chi ca go! 

Tak, dro dzy przy ja cie le, te or ły po tra fią do strzec
praw dę z da le ka. Ma ją ostry wzrok – wła śnie ta ki jest
orzeł. One mo gą być bar dzo, bar dzo wy so ko, aż w gór -
nej czę ści at mos fe ry i do strze gać rze czy na sa mym
do le, na zie mi, tam gdzie jest mię so, rzu ca ją się na nie,
by urzą dzić so bie ucztę. Czy ta my więc o ostrym wzro -
ku or łów u Hio ba 39:30-33 (BG). Bóg roz ma wia tu taj
z Hio bem, wska zu jąc, że to On trosz czy się o te or ły,
cze go czło wiek nie po tra fi. Zwra ca jąc się do Hio ba,
Bóg py ta: „Iza li na two je roz ka za nie wzbi ja się orzeł
w gó rę, i skła da na wy so kich miej scach gniaz do swo -
je?”. Przed chwi lą śpie wa li śmy o „Od po czyn ku na spę -
ka nych ska łach”, tam w gó rze na ska li stych tur niach,
wol ni od wszel kich nie szczęść, wszel kich nie bez pie -
czeństw, zu peł nie chro nie ni; lecz na wet z tej wiel kiej
od le gło ści mo że my do strzec Praw dę, je śli po sia da my
du cha, któ re go PAN udzie la Swym or łom. „Iza li
na two je roz ka za nie wzbi ja się orzeł w gó rę i skła da
na wy so kich miej scach gniaz do swo je? Na opo ce
miesz ka i ba wi się na ostrej ska le, jak na zam ku. Stam -
tąd upa tru je so bie po karm, a da le ko oczy je go wi dzą.
Dzie ci też je go [ci, któ rzy wła śnie przy cho dzą do Praw -
dy] pi ją krew [z cia ła], a gdzie są po bi ci, tam on jest.”
On znaj dzie się przy sto le PANA; gdzie kol wiek jest
stół, tam on bę dzie. Wspa nia le jest na le żeć do kró lew -
skie go za ko nu or łów. Jest to wspa nia ły, nad zwy czaj ny
przy wi lej. 

Je dy nie Bóg w ten spo sób przy pro wa dza nas do Sie -
bie i prze mie nia nas z mar nych, peł za ją cych ro ba ków,
ja ki mi nas zna lazł. „Spójrz cie na głę bo kość do łu, skąd
zo sta li ście wy do by ci”. Rze czy wi ście, Bóg pod niósł nas
i umie ścił ze So bą na wy so kich miej scach, uno sząc
na skrzy dłach or ła. 

ORZEŁ ODNAWIA SWĄ MŁODOŚĆ
Bóg da je nam obiet ni cę wiecz ne go ży cia – co jest ko lej -
nym wspa nia łym przy wi le jem, ja ki po sia da ją or ły. Znaj -
du je my też wy ja śnie nie tej dłu go wiecz no ści, te go wspa -
nia łe go bło go sła wień stwa, ja kie go udzie la Nie biań ski
Oj ciec, któ ry za po mo cą licz nych wer se tów oży wia nas
do wiecz ne go ży cia. Od wo łam się tyl ko do jed ne go
z nich, mia no wi cie do Psal mu 103:1-5 – wspa nia łej
pie śni sła wią cej Bo ga za bło go sła wień stwa, któ rych
nam udzie la. „Bło go sław du szo mo ja PANU, i wszyst kie
wnętrz no ści mo je Imie niu Je go Świę te mu. Któ ry od -
pusz cza wszyst kie nie pra wo ści two je [jest to jed na z rze -
czy prze kształ ca ją ca nas w or ły], któ ry uzdra wia wszyst -
kie cho ro by two je; któ ry wy ba wia od śmier ci ży wot
twój; któ ry cię ko ro nu je mi ło sier dziem i wiel ką li to ścią;
któ ry na sy ca do brem usta two je, a od na wia jak or ła
mło dość two ją”.

Bóg od na wia na szą mło dość. Roz ma wia łem tu taj
na kon wen cji z jed ną oso bą, któ ra mó wi ła o swej sta ro -
ści. Po wie dzia łem: „Wstydź się! Nie masz jesz cze na wet
stu lat! Po cze kaj, aż bę dziesz miał mi liard ra zy mi liard ra -
zy mi liard lat, a wte dy spoj rzysz wstecz i zo ba czysz jak
mło dy je steś te raz! Do pie ro roz po czy nasz wiecz ne ży cie,
do pie ro prze cho dzisz przez próg wiecz ne go ży cia”.

O, Bóg od na wia na szą si łę tak, jak si łę or łów. O or -
łach mó wi się, że ży ją bar dzo, bar dzo dłu go, że one
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oglą da ją na ro dze nie i śmierć kil ku ludz kich po ko leń.
Orzeł jest do brą ilu stra cją od na wia nia mło do ści. Uwa -
ża się, że (fi zjo lo gicz nie mó wiąc) orzeł ma spo sób, w ja -
ki cią gle od na wia swą si łę, swą mło  dość, co spra wia, że
nie sta rze je się tak szyb ko jak lu dzie. To do brze ilu stru -
je wspa nia łe od no wie nie, oży wie nie, ja kie go do zna je -
my ja ko or ły PAŃ SKIE. On oży wia nas, po bu dza, od ra -
dza, sta le od na wia na sze si ły. Mó wi cie: „O tak, przy je -
cha łem tu taj na kon wen cję do Chi ca go i kar mię się
mię sem, róż ny mi rze cza mi, któ re tu taj po da ją, a po tem
od jeż dżam i czu ję się o wie le sil niej szy. To dla te go przy  -
je cha łem na tę kon wen cję – by od no wić mo ją mło dość,
od no wić mo ją si łę, by się oży wić. 

Do brze, lecz w ja ki spo sób Bóg nas oży wia? Zwróć -
my uwa gę na Psalm 119:25, któ ry uka zu je sta rą ludz -
ką na tu rę, sta ry umysł, któ ry chce lgnąć do rze czy
ziem skich, a po tem prze czy ta my o tym, co czy ni Bóg.
„Przy lgnę ła do pro chu du sza mo ja [to jest sta ry czło -
wiek]; a na stęp nie mo dli twa: „ożyw że mię we dług
Sło wa Twe go [mię sem, któ rym kar mią się or ły], we -
dług Sło wa Twe go”. O tak, to wła śnie w ten spo sób je -
ste śmy oży wia ni. 

A te raz Psalm 119:50: „To jest po cie cha mo ja w utra -
pie niu mo im, że mnie Sło wo Two je oży wia”. Nie któ rzy
lu dzie po wie dzą: „Nie ro zu miem, dla cze go tak wie lu
lu dzi ma Sło wo Bo że, lecz nie zo sta li oży wie ni?”. Tak,
to praw da. Bar dzo wie lu lu dzi ma Sło wo Bo że, lecz ono
ich nie oży wia; a tu taj jest po wie dzia ne, że je ste śmy
oży wia ni przez Sło wo, „że mnie Two je Sło wo oży wia”.
Dla cze go tak jest, że nie każ dy, kto po sia da Sło wo Bo -
że, jest oży wia ny? Och, nie cho dzi tyl ko, by po sia dać
Praw dę w rę ku, lecz mu si my ją mieć tak że w ser cu. Mu -
si my mieć Du cha Praw dy. Czę sto sły szy my wy ra że nie
‘Praw da i Duch Praw dy”, i to wła śnie Duch Praw dy
jest tak istot ny. Czy ta my na przy kład sło wa na sze go Pa -
na w Ew. Ja na 6:63: „Duch jest, któ ry oży wia”.

Pan przed sta wia to bar dzo wy raź nie, nie praw daż?
Nie wy star czy mieć Bi blię w do mu. Nie wy star czy czy -
tać Bi blię. Nie wy star czy ro zu mieć Bi blię. Trze ba ją
mieć w ser cu, trze ba mieć Du cha Praw dy. Za tem Pan

mó wi, że to Duch oży wia. Z cia ła nie ma żad ne go po -
żyt ku. Czym są sło wa, któ re do was mó wię? Du chem.
A w re zul ta cie te go, czym one są? Ży ciem. Je śli chce my
zo stać or ła mi, je śli chce my być sil ni w mo cy PANA, mu -
si my mieć nie tyl ko Praw dę, lecz tak że Du cha Praw dy.
Mu si my mieć Du cha Praw dy, jak rów nież Praw dę. 

Nie daw no po de szła do mnie pew na sio stra i po -
wie dzia ła: „Bra cie Jol ly. Prze czy ta łam pierw szy tom;
czy ta łam i stu dio wa łam pierw szy tom. Pró bo wa łam
do trzeć do Praw dy”. Ona by ła mło dą dziew czy ną
i po wie dzia ła: „Pró bo wa łam do trzeć do Praw dy. Tak
czy ina czej nie mo głam jej zdo być. Mo jej ma mie po -
do bał się ten tom. Ona chcia ła, bym go czy ta ła i ja to
zro bi łam, by ją za do wo lić oraz by spró bo wać po znać
Praw dę”. Lecz po wie dzia ła: „Nie mo głam jej po znać.
Bar dzo lu bię wy cho dzić z in ny mi dziew czy na mi, one
chcia ły, bym wy cho dzi ła z ni mi tu czy tam, chcia ły
pójść po tań czyć, na przy ję cia itd., a mnie te rze czy od -
po wia da ły”. Wiem, że ona to lu bi ła, po nie waż o pew -
nej mło dej sio strze, któ rą wów czas spo tka ła, po wie -
dzia ła: „Tak, to bar dzo mi ła dziew czy na, cho ciaż nie
jest świa to wa”. Tak więc wi dzi cie, że ona ma świa to -
wy punkt wi dze nia.

ŻYCIE PRZEMIENIONE DLA BOGA
I wte dy coś się sta ło. Ona po świę ci ła się Bo gu. Od da ła
się Bo gu. Sta ła się jed nym z Je go or łów, ro zu mie cie?
Wo bec te go, na le ża ła do Bo ga, a Bóg za czął nad nią pra -
co wać, aby ją zmie nić przez od no wie nie jej umy słu
i przez Du cha Świę te go, Du cha Praw dy. Ona po wie -
dzia ła: „Wiesz Bra cie Jol ly, czy tam te sa me rze czy, ja kie
czy ta łam po przed nio w pierw szym to mie i te raz to
zna czy dla mnie tak wie le!”. Mó wi ła da lej: „Gdy za czy -
nam czy tać, mój duch jest w tym. Czu ję się ina czej.
Czu ję się, jak bym by ła w har mo nii z Bo giem”; a po tem
stwier dzi ła: „To wszyst ko tak pięk nie się otwie ra”.

Po wie dzia łem jej: „To wła śnie jest to! Czy masz
w do mu ra dio?”. Od po wie dzia ła, że ma. Po wie dzia -
łem: „Włą czasz ra dio i cza sa mi sły chać se ple nie nie,

„ALBOWIEM DZIAŁEM PAŃSKIM JEST LUD
JEGO; JAKUB SZNUREM DZIEDZICTWA
JEGO. NA PUSTYNNYM LĄDZIE ZNALAZŁ
GO, NA PUSTYNI WIELKIEJ I STRASZNEJ:
PROWA DZIŁ GO, UCZYŁ GO, STRZEGŁ GO
NI CZYM ŹRENICY SWEGO OKA. JAK ORLI -
CA WZBURZA SWOJE GNIAZDO, NAD OR -
LĘ TAMI SWYMI LATAJĄC, ROZ PO ŚCIERA
SKRZYDŁA SWOJE, BIERZE JE I NOSI JE NA
SKRZYD ŁACH SWOICH, TAK PAN SAM PRO -
WADZIŁ GO, A ŻADEN OBCY BÓG NIE BYŁ
Z NIM”

(5 MOJ. 32:9-12, KJV).

„Bło go sław du szo mo ja PANU,
i wszyst kie wnętrz no ści mo je

Imie niu Je go Świę te mu.
Któ ry od pusz cza wszyst kie

nie pra wo ści two je, któ ry uzdra wia
wszyst kie cho ro by two je;

któ ry wy ba wia od śmier ci ży wot twój;
któ ry cię ko ro nu je mi ło sier dziem

i wiel ką li to ścią; któ ry na sy ca
do brem usta two je,

a od na wia jak or ła mło dość two ją”.

Psalm 103: 1-5
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trza ski i róż ne ha ła sy, po pro stu nie dzia ła do brze.
Wte dy do stra jasz je, by zsyn chro ni zo wać ze sta cją
nadaw czą. Wów czas sły chać głos tak wy raź nie jak
dzwon”. I do da łem: „Tak wła śnie jest. By ode brać
prze sła nie, mu sisz do stro ić ser ce”. Za py ta łem: „Czy
pa mię tasz Ja na na wy spie Pat mos, za nim otrzy mał
wspa nia łe wi zje, ob ja wie nia Księ gi Ob ja wie nia? On
po wia da, że był w, w czym on był? Był w za chwy ce -
niu du cha, w dzień Pań ski”. Moi dro dzy bra cia, je śli
nie bę dzie cie w Du chu, w Dzień Pań ski, to nie usły -
szy cie gło su Pa na. Wów czas tak mi po wie dzia ła: „Ta -
kie są mo je do świad cze nia. Przy cho dzę te raz w du chu
do Nie biań skie go Oj ca, do Sło wa PAŃ SKIE GO, a ono
zna czy dla mnie tak wie le, po pro stu bar dzo je ko -
cham. Wcze śniej czy ta łam je, lecz nie przy wią zy wa łam
do nie go wa gi”.

Po wie dzia ła jesz cze jed ną rzecz: „Dziew czy ny przy -
cho dzą do mnie do pra cy i chcą, bym przy cho dzi ła
na ich przy ję cia, bym cho dzi ła na tań ce i tak da lej”.
Lecz po wie dzia ła: „Bra cie, ja nie dbam już o to, nie
wiem dla cze go, ale po pro stu nie dbam o to”. Ja wie -
dzia łem dla cze go: Je śli je ste ście w du chu, to je ste ście
nie obec ni w cie le. Cia ło ją nie po cią ga ło. Moi dro dzy
bra cia, to jest ostrze że nie tak że i dla nas, czyż nie? Je -
śli stwier dzi my, że w cie le – w rze czach te go świa ta, je -
go uro kach, po wa bach, atrak cjach i am bi cjach – czu je -
my się jak w do mu, wte dy je ste śmy od da le ni od Pa na.
Za pisz my to so bie w na szych no te si kach. Lecz je śli je -
ste śmy nie obec ni w rze czach te go świa ta, je śli je ste śmy
nie obec ni w cie le, wte dy je ste śmy z Pa nem. 

CUD POZOSTAWANIA ORŁEM
Moi dro dzy przy ja cie le, to wspa nia łe być jed nym
z PAŃSKICH or łów i być z Nim w du chu – to Praw da
i Duch Praw dy nas oży wia. Tak jak Apo stoł Pa weł mó -
wi nam w Li ście do Rzym. 8:11: „A je śli Duch Te go,
któ ry Je zu sa wzbu dził z mar twych, miesz ka w was, Ten,
któ ry wzbu dził Chry stu sa z mar twych, oży wi i śmier -
tel ne cia ła wa sze przez Du cha Swe go, któ ry w was
miesz ka”. Przez Je go Du cha. To wła śnie on oży wia na -
sze śmier tel ne cia ła.

I ko lej ne ostrze że nie: Je śli wy i ja nie je ste śmy oży -
wie ni, ener gicz ni, ży wi dla PANA, to być mo że ga si my
te go du cha. Je ste śmy oży wia ni tym du chem. „Czy je ste -
ście oży wie ni”? „Nie bra cie Jol ly, ja je stem bier ny”.
Za tem uwa żaj! Módl się do PANA o Je go Świę te go Du -
cha. Po wróć do zgod no ści, do har mo nii z Pa nem. Nie -
któ rzy przy ja cie le Praw dy (już sły sze li ście to wy ra że nie)
są w Praw dzie, lecz Praw dy w nich nie ma! To ol brzy -
mia róż ni ca. Upew nij my się, że Praw da jest w nas i że
je ste śmy po bu dza ni du chem Bo ga, że je ste śmy przy ci -
ska ni przez mi łość Chry stu so wą! 

Kil ka lat te mu pew na dro ga sio stra opo wie dzia ła mi
o jed nym bra cie. Po wie dzia ła: „Bra cie Jol ly, bra ku je
nam te go bra ta, on nie przy cho dzi już na ze bra nia”. Za -
py ta łem o nie go i otrzy ma łem ta ką od po wiedź. Za py -
ta łem: „Dla cze go ja nie wi dzę te go bra ta. Bra ku je mi
go”. „Ach! Bra cie Jol ly, on już nie przy cho dzi na ze bra -
nia, po pro stu nie przy cho dzi”. A na stęp nie do da ła:

„Być mo że mógł byś po je chać i od wie dzić go, mo że
mógł byś po je chać i zo ba czyć się z nim”. „Do brze”,
od po wie dzia łem, „je stem tu taj tyl ko przez trzy dni
na kon wen cji w Chi ca go, lecz zo ba czę czy bę dę mógł
po je chać”. Po roz ma wia łem z Bra tem John so nem. Prze -
wod ni czy łem w tej kon wen cji i Brat John son po wie -
dział: „Tak Bra cie Jol ly, jedź, a ja do pil nu ję, by ktoś za -
jął się ze bra nia mi po po łu dniu. Ty jedź i zo bacz, czy
mo żesz po móc te mu bra tu”.

Po je cha łem od wie dzić te go dro gie go bra ta. On za -
jął się in te re sa mi. In te re sy to nic złe go w pew nym za -
kre sie, z pew ny mi ogra ni cze nia mi. Lecz je go in te res,
nie ste ty, stał się czymś w ro dza ju je go re li gii. Ucie szył
się, wi dząc mnie. Zna li śmy się bar dzo do brze i ja się
ucie szy łem, wi dząc go. Usie dli śmy więc i w trak cie roz -
mo wy po wie dzia łem: „Bra cie, przy je cha łem cię od wie -
dzić, po nie waż bra ku je mi cie bie na kon wen cji. Py ta -
łem o cie bie i po wie dzia no mi, że praw do po dob nie
nie bę dzie cie bie na kon wen cji”. „Nie – od po wie dział
– „nie spo dzie wam się, że tam bę dę”. Za py ta łem: „Dla -
cze go? Ro zu miem, że nie uczęsz czasz już na ze bra nia
w miej sco wym zbo rze. Dla cze go?”

„No cóż – po wie dział – „Bra cie Jol ly, jest pew -
na sio stra, któ ra za każ dym ra zem, gdy ja – no po pro -
stu nie mo gę z nią wy trzy mać”. Tak się zło ży ło, że by -
ła to sio stra – ta sa ma sio stra, któ ra tę sk ni ła za nim
i wy sła ła mnie, bym spró bo wał mu po móc. Ale on
po pro stu nie mógł z nią wy trzy mać. Po wie dzia łem:
„Bra cie, Bi blia mó wi, byś nie opusz czał spo łecz ne go
zgro ma dza nia się, szcze gól nie, gdy się on dzień przy -
bli ża”. „No tak Bra cie – po wie dział – ale ja mam spo -
kój”. Od po wie dzia łem: „Tak, ale to jest spo kój w sta -
nie śpiącz ki!”. On na to: „Mam wię cej spo ko ju, zo sta -
jąc w do mu, czy ta jąc i ba da jąc niż wte dy, gdy uczęsz -
czam na ze bra nia”. Po wie dzia łem: „Tak, ale to jest
spo kój w sta nie śpiącz ki. Ko ły szesz sie bie do snu.
Two je sta re cia ło jest w ko ły sce, a ty po ru szasz tą ko -
ły ską, pró bu jąc się uśpić i na zy wasz to spo ko jem. Jest
to spo kój sta re go czło wie ka, a nie po kój no we go ser -
ca, umy słu i wo li”.

„Cóż – po wie dział – je stem dziec kiem Kró la”. Od -
po wie dzia łem: „Tak, ale je steś dziec kiem nie po słu -
szeń stwa. Są dwa ro dza je dzie ci Kró la – dzie ci po słu -
szeń stwa i dzie ci nie po słu szeń stwa. Je steś dziec kiem
Kró la, ale ja kim dziec kiem je steś?”. Za chę ca łem go, by
po wró cił. „Bra cie – po wie dział – nie po rzu cam Praw -
dy, je stem w Praw dzie”. Ale w nim nie by ło Praw dy.
On ga sił du cha. Po wie dzia łem mu: „Bra cie, ty od cho -
dzisz od Praw dy. Je śli nie po wró cisz do spo łecz no ści
z brać mi, bę dziesz co raz bar dziej od da lał się od PANA.
Weź wę gie lek i po zo staw go sa me go, on zga śnie. Je śli
masz dwa wę giel ki ra zem, one wza jem nie pod trzy mu -
ją swój żar, czyż tak nie jest? Tak też mó wi nam Księ -
ga Przy po wie ści”. 

Nie po wró cił do lu du PANA. Nie po wró cił, by kar -
mić się mię sem i po now nie stał się ro ba kiem. Czy mo -
że my zgi nąć ja ko or ły? O tak, Bi blia peł na jest ostrze -
żeń dla or łów PAŃSKICH, że mo gą stać się roz bit ka mi,
mo gą się za gu bić, do świad czyć za ga sze nia du cha
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– a osta tecz nie po peł nić grzech prze ciw ko Du cho wi
Świę te mu, za któ ry nie ma prze ba cze nia. O, jak sta ran -
ni po win ni śmy być, by być oży wia ni przez Bo skie go
Świę te go Du cha!

PAN BÓG UCZY NAS LATAĆ
Moi dro dzy przy ja cie le! Pan Bóg jest Wiel kim Or łem
Mi strzem, któ ry uczy nas la tać. Za cy tu ję wer set mó -
wią cy o tym, że jest On Naj więk szym Or łem.
Izaj. 40:28-31, KJV: „Czy nie wiesz? Czy nie sły sza łeś,
że PAN Bóg wiecz ny [Je ho wa], Stwór ca gra nic zie mi,
nie osłab nie ani się nie zmę czy”? Ten Wiel ki Orzeł,
któ ry uczy nas la tać! ON po rów nu je Sie bie do or ła
i dla te go tak mó wi my o Nim. ON uczy nas la tać i ni -
gdy się nie mę czy. Cóż to był by za na uczy ciel uczą cy
nas la tać, któ ry by się mę czył i re zy gno wał? ON ni gdy
nie słab nie ani się nie mę czy.

„Nie po ję ta jest mą drość Je go”. Ni gdy nie mo że my
po jąć peł ni ani głę bi Je go mą dro ści. „Któ ry da je zmę -
czo ne mu si ły, a mo cy tym, któ rzy wca le jej nie ma ją”.
On do da je si ły. O tych, któ rzy nie otrzy mu ją swej si ły
od Nie go, o lu dziach w ogól no ści, jest po wie dzia ne, że
„na wet mło dzień cy słab ną i mę czą się”. Lu dzie te go
świa ta, na wet w peł ni swych sił, słab ną i sta ją się zmę -
cze ni. „A mło dzi lu dzie cał ko wi cie upad ną” – moc ni lu -
dzie zu peł nie upad ną. Obec nie na wet moc ni lu dzie te -
go świa ta drżą, gdy ob ser wu ją to, co się dzie je na świe -
cie, a wie lu z nich tra ci na dzie ję i mó wi: „Ni gdy nie po -
tra fi my roz wią zać tych pro ble mów”.

A te raz wer set 31: „Lecz ci, któ rzy ocze ku ją PANA
[Je ho wę], na by wa ją no wej si ły”. Ach tak, to duch oży -
wia. Od na wia my na szą si łę. „Pod no szą się w gó rę
na skrzy dłach jak or ły, bę dą fru wać a nie zmę czą się, bę -
dą cho dzić a nie osłab ną”. Tak, oni od no wią swo je si -
ły jak or ły. To dla te go tu taj je ste śmy, aby od no wić swo -
je si ły. Dzień po dniu PAN od na wia na sze si ły, w tej mie -
rze, jak zno si my na sze pró by, a si ła, któ ra nie jest wy -
pró bo wa na nie mo że być uzna na. To dla te go Bóg pró -
bu je na szą si łę, dla te go On zsy ła nam pró by.

To dla te go nam ja ko or łom On da je si łę do zwy cię -
że nia w tych pró bach, od na wia na sze si ły ja ko or łów.
Tak jak po wie dzia łem nie któ rym dro gim bra ciom na tej
kon wen cji, PAN bło go sła wi was pró ba mi. One są dla
wa sze go do bra, one po ma ga ją wam od nieść zwy cię -
stwo wśród tych do świad czeń. Wy nie mo że cie przy je -
chać do Fi la del fii i prze cho dzić przez mo je pró by. Ja nie
mo gę prze cho dzić przez wa sze pró by, mu si cie sa mi je
przejść z tą si łą, ja ką PAN wam da je. PAN obie cu je:
„Mo ja moc jest wy star cza ją ca”.

Sły sza łem wy po wiedź na tej kon wen cji: „Mo je pró -
by są więk sze, niż mo gę je znieść”. Tak więc za prze czasz
PANU. Zwróć uwa gę, PAN mó wi: „Mo ja moc jest wy -
star cza ją ca”. Nie mów cie Pa nu, że to jest wię cej, niż
mo że cie wy trzy mać. Nie mów cie Mu, że ma cie wię cej
prób, niż mo że cie znieść. Wiem, że nie któ rzy z was ma -
ją bar dzo trud ne pró by, na tej kon wen cji nie któ rzy z was
tro chę opo wia da li mi o nich. Wiem, że nie któ rzy z was
ma ją bar dzo sro gie pró by i że one są wspa nia ły mi kom -
ple men ta mi od Bo ga. Wie cie, że Bóg mó wi: Nie bę dę
was bar dziej pró bo wać, niż mo że cie znieść. Je śli ma cie
su ro we pró by, to Bóg do strze ga, że sta li ście się bar dzo
moc ni, że mo że cie znieść ja kieś trud ne pró by.

Pew na sio stra na pi sa ła mi o swo ich strasz nych pró -
bach, ja kie prze cho dzi ła; po pro stu uwa ża ła, że one
by ły okrop ne. W od po wie dzi na jej list wy sła łem jej gra -
tu la cje. Na pi sa łem jej, że gdy by by ła sła be uszem, to
PAN nie dał by jej tak trud nych do świad czeń, tak do tkli -
wych prób. On pró bu je nas zgod nie z tym, cze go po trze -
bu je my. Je śli prze cho dzi my trud ne do świad cze nia, to ra -
duj my się, że Oj ciec nie biań ski do strze ga, iż te raz mo -
że my znieść wię cej niż wte dy, gdy przy bli ży li śmy się
do Nie go ja ko ma łe dzie ci. 

WZBURZANIE GNIAZDA
Prze cho dzi my do na szych wer se tów w 5 Moj. 32:9-12.
Czy ta my tu taj, że „dzia łem Pań skim jest lud Je go”.
Uwa żam, że jest to wspa nia łe. Ten wiel ki Bóg wszech -
świa ta! I On mó wi, że Je go lud jest Je go dzia łem. Im wię -
cej o tym my ślę, tym bar dziej do strze gam, ja kie to
praw dzi we. Spo glą da my na wszech świat i mó wi my:
„wiel kie cia ła nie bie skie, Dro ga Mlecz na z jej mi lio na -
mi słońc i pla ne ta mi wo kół nich!”. A da lej in ne kon -
ste la cje po za Dro gą Mlecz ną. Dro ga Mlecz na jest je dy -
nie jed ną z wie lu, wie lu kon ste la cji (ga lak tyk), a my je -
ste śmy na tej Dro dze Mlecz nej. W po rząd ku, są też in -
ne kon ste la cje, wi dzi my te wszyst kie cia ła nie bie skie
i mó wi my: „Ach to jest chwa ła Bo ga!”. Bra cia i sio stry,
chwa ła Bo ga tu taj, w tej sa li, jest więk sza niż wszyst kie
cia ła nie bie skie. Dla cze go? Po nie waż one wszyst kie są
nie oży wio ne. Nie oży wio ne słoń ca, nie oży wio ne kon -
ste la cje, nie zli czo ne mnó stwo gwiazd – lecz żad -
na z nich nie mo że wiel bić Bo ga tak jak wy i ja. Bo skim
dzie dzic twem jest Je go lud. Sam ten je den wer set był by
do brą pod sta wą do ca łe go wy kła du. Dro dzy przy ja cie -
le, czyż to nie jest wspa nia łe, że Bóg znaj du je Swo je
dzie dzic two w was i we mnie?

Ach, ja ki za szczyt zo stał nam udzie lo ny! Jak że on
nas wzru sza! Gdy czy ta my ca ły ten pro sty, krót ki wer -
set: Bo skie dzie dzic two, Je go dział, któ rym On się szcze -

Nie przypodobywajcie się już dłużej na wzór
tego świata, lecz PRZEMIEŃCIE SIĘ przez

odnowienie umysłu waszego.
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gól nie ra du je – dzia łem Pań skim jest lud Je go! Na stęp nie
bie rze pod uwa gę cie le sny Izra el (któ ry oczy wi ście jest
ty pem du cho we go Izra ela) i mó wi: „Ja kub jest czę ścią
dzie dzic twa Je go”. Tak, Pan Bóg zna lazł swo je dzie dzic -
two w cie le snym Izra elu, a oczy wi ście jesz cze więk sze
dzie dzic two w je go an ty ty pie, du cho wym Izra elu.

Nasz tekst po da je: „Zna lazł go w zie mi pu stej
i na pusz czy wiel kiej i strasz nej”. Zna lazł ich w Egip cie,
w nie wo li, w pod dań stwie, bi tych przez nad zor ców i za -
trud nio nych przy wy ro bie ce gły nie otrzy mu jąc sło my,
aby nie mie li cza su my śleć o Je ho wie, o Bo gu ich przy -
mie rza. To jest ten stan zie mi pu stej, w któ rej Bóg zna -
lazł cie le sny Izra el, Ja ku ba.

A po tem po zie mi pu stej i na pusz czy, wiel kiej
i strasz nej, przez 40 lat „pro wa dził go wo ko ło”; pro wa -
dził go przez oko ło 40 lat, ćwi cząc i po ucza jąc. Tak,
„On go uczył i strzegł jak źre ni cy Swe go oka”, chro niąc
od nie przy ja ciół. Ochra niał go, udzie lał in struk cji, dał
wspa nia ły ko deks Praw Moj że szo wych, któ re nie ma ją
so bie rów nych w hi sto rii ludz ko ści. Obec nie lu dzie po -
dzi wia ją wspa nia łą spra wie dli wość za de mon stro wa ną
w Pra wie Za ko nu. 

Tak, dro dzy przy ja cie le, Bóg pro wa dził ich, chro nił
jak źre ni cy Swe go oka. Co się ro zu mie przez gał kę oka?
Źre ni cę. Je śli ktoś ze chce wło żyć pa lec do twe go oka,
mu sisz go od su nąć i chro nić swe oko. Mo żesz pójść
do szpi ta la i am pu to wać no gę lub rę kę, nie ra dził bym
wam te go, ale je śli wam am pu tu ją rę kę al bo no gę lub
otwo rzą żo łą dek i usu ną któ reś z or ga nów, to jest jed -
nak ina czej, niż wło żyć pa lec do źre ni cy oka, czyż nie
jest tak? Bóg użył tu taj naj więk szej fi zjo lo gicz nej ilu -
stra cji, ja ką mo gę so bie wy obra zić. On ochra niał Swój
lud. Strzegł ich jak źre ni cy Swe go oka.

„Jak or li ca wzbu rza swo je gniaz do, fru wa nad swo -
imi mło dy mi i roz kła da skrzy dła, bie rze je i no si
na skrzy dłach: tak, je dy nie Je ho wa pro wa dził go, a ża -
den ob cy bóg nie był z nim”. To zna czy, że je dy nie Bóg
zaj mo wał się Swym Izra elem i strzegł ich, wpa ja jąc im
tę praw dę. „Ja je stem PAN Bóg twój. Nie bę dziesz miał

bo gów in nych przede mną”. Je dy nie On ich pro wa dził,
kie dy Ko re, Da tan i Abi ron zbun to wa li się i gdy in ni po -
sta wi li zło ty po sąg, aby lud czcił zło te go ciel ca – „ci są
bo go wie twoi o Izra elu, któ rzy cię wy pro wa dzi li z Egip -
tu”, to pa mię ta cie klą twę, ja ką Bóg spro wa dził na nich.
Je dy nie Bóg miał być Bo giem ich przy mie rza i tyl ko ON
ich wy zwa lał, pro wa dził i uczył.

ORZEŁ REPREZENTUJE BOSKĄ MĄDROŚĆ
Bóg po stę po wał z ni mi tak jak orzeł. Orzeł do brze re pre -
zen tu je Bo ską mą drość, jak czy ta my na przy kład w Ob -
ja wie niu 4:7. Znaj du je my tu taj czte ry przy mio ty Bo ga,
zo bra zo wa ne w czte rech ży ją cych zwie rzę tach (co po win -
no być prze tłu ma czo ne ja ko „ży we stwo rze nia”). Pierw -
sze ży we stwo rze nie by ło jak lew – sym bo li zu ją ce wiel -
ką Bo ską moc. Dru gie zwie rzę by ło jak cie lec, któ ry jak
pa mię ta cie re pre zen tu je Bo ską spra wie dli wość. Trze cie
zwie rzę lub ży we stwo rze nie mia ło twarz ludz ką, co re -
pre zen tu je Bo ską mi łość. Czwar te zwie rzę by ło po dob -
ne do fru wa ją ce go or ła i re pre zen tu je Bo ską mą drość.
W tych czte rech ży wych stwo rze niach ma my przed sta -
wio ną Bo ską moc, spra wie dli wość, mi łość i mą drość.

Tak więc Bóg po stę po wał z ni mi, jak jest po wie dzia -
ne w Obj. 4:7, „jak fru wa ją cy orzeł” – ak tyw ny orzeł, nie
jak sie dzą cy, wy po czy wa ją cy, śpią cy, lecz jak fru wa ją cy
orzeł. My ślę, że sło wo „fru wa ją cy” ma tak  że bar dzo du -
że zna cze nie. Sam Bóg ich pro wa dził.

Lecz, dro dzy przy ja cie le, po mi mo ca łe go Bo skie go
pro wa dze nia oni szem ra li i bun to wa li się. Zwróć my uwa -
gę na Bo ski cel w tym po stę po wa niu z ni mi. W 2 Moj.
19:3-5 czy ta my: „A Moj żesz wstą pił do Bo ga, a PAN [Je -
ho wa] za wo łał na nie go z gó ry, mó wiąc: Tak po wiesz do -
mo wi Ja ku bo we mu, i oznaj misz sy nom Izra el skim [mo -
że my to przy jąć ja ko do ty czą ce cie le sne go Izra ela, ale też
mo że my to ro zu mieć ja ko do ty czą ce cie le sne go i du cho -
we go Izra ela, po nie waż to sto su je się tak że do du cho we -
go Izra ela]. Tak po wiesz do mo wi Ja ku bo we mu i oznaj -
misz sy nom Izra el skim: Wi dzie li ście co uczy ni łem Egip -
cja nom i jak no si łem was na skrzy dłach or lich i przy pro -
wa dzi łem was do Sie bie”. Wła śnie te go Bóg so bie ży czy,
aby śmy, wy i ja, po wró ci li do Nie go.

Nie tak daw no by ła pew na pa ni w New Jer sey, któ -
ra za sta na wia ła się nad chrztem, lecz nie wie dzia ła,
gdzie mo gła by oka zać swo je po świę ce nie. Nie chcia ła
pójść do bap ty stów ani nie chcia ła iść do me to dy stów,
ona nie chcia ła się przy łą czyć do żad nej z tych or ga ni -
za cji, a tak że oba wia ła się przy łą czyć do LHMM. Nie
chcia ła być złą czo na z LHMM, nie wie dzia ła gdzie się
ochrzcić. Wy ja śni łem jej: „Ty nie przy łą czasz się do
LHMM, gdy się po świę casz, ty przy łą czasz się do Pa na.
Nie dbam o to, gdzie bę dziesz za nu rzo na przed zgro ma -
dze niem lu du Pań skie go, za nu rze nie po win no sym bo -
li zo wać to, co na stą pi ło w two im ser cu po mię dzy to bą
a Bo giem”.

BÓG WZBURZAŁ OBYDWA DOMY IZRAELA
Bóg pro wa dził cie le sny Izra ela przez ca ły okres sę dziów
i kró lów, a Izra el co ja kiś czas prze cho dził do świad cze -
nia i co ja kiś czas gniaz do by ło wzbu rza ne. W pew nym
cza sie po szli w nie wo lę do Ba bi lo nu na 70 lat, a po tem

Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły;
podnoszą się piórami jako orły – Izajasz 40:31
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zno wu wiel ki orzeł niósł ich i przy pro wa dził z po wro -
tem (a oni od bu do wa li świą ty nię itp.). I wte dy w koń -
cu przy szedł Pan Je zus i zno wu udzie lił im do świad czeń
zwią za nych z na uką, lecz oni – z wy jąt kiem nie licz nych
– oka za li się nie god ni, aby wejść do Ko ścio ła.

Ty mi nie licz ny mi Pan Je zus zaj mo wał się w żni wie
wie ku Ży dow skie go, ob cho dził się z ni mi bar dzo ła god -
nie, do kąd nie na uczy li się i nie na by li do sta tecz nej si ły,
aby mo gli być do świad cza ni w la ta niu. A po tem Pan zo -
stał od nich wzię ty do nie ba. Po Pięć dzie siąt ni cy prze cho -
dzi li burz li we do świad cze nia, by li prze śla do wa ni. Wów -
czas był czło wiek, Saul z Tar su, któ ry otrzy mał do ku men -
ty i upo waż nie nie od głów nych ka pła nów, od ka pła nów
i od San he dry nu, aby ich prze śla do wać, a na wet ska zy -
wać na śmierć i pro wa dzić ich pod przy mu sem do wię zie -
nia. Ach, jak strasz ne by ło to wzbu rza nie gniaz da! A po -
tem co się sta ło? Ten sam czło wiek, któ ry tak okrut nie ich
prze śla do wał, stał się jed nym z ich naj więk szych Apo sto -
łów – naj więk szym ze wszyst kich Apo sto łów. Ach, jak Pan
ob ró cił ich do świad cze nie w bło go sła wień stwo! To do -
świad cze nie przy pro wa dzi ło do nich naj więk sze go ze
wszyst kich Apo sto łów, te go, któ ry na pi sał więk szą część
No we go Te sta men tu. Jak wspa nia łej po mo cy Pan udzie -
lił im przez te go sa me go, przez któ re go do zna li tak trud -
nych do świad czeń!

Sta ry dom cie le sne go Izra ela zo stał uzna ny za nie -
god ny, a kró le stwo mia ło być da ne tym, któ rzy by li bar -
dziej god ni. Sta re gniaz do ży dow skie zo sta ło po roz ry -
wa ne i osta tecz nie znisz czo ne, tak że no wo upie rzo ne
or lę ta nie mo gły już wię cej wra cać do te go gniaz da, któ -
re w la tach 70 – 73 zo sta ło cał ko wi cie zbu rzo ne. Wów -
czas mło de or ły zo sta ły roz rzu co ne do róż nych kra jów
Eu ro py – do Włoch, Gre cji, Hisz pa nii, An glii. Oni za -
czę li się czuć wy god nie i zbu do wa li na stęp ne gniaz do,
w któ rym zno wu po czu li się cał kiem wy god nie.

Lecz wkrót ce BÓG ro ze rwał to gniaz do, pa pie skie
gniaz do i dał im skrzy dła or ła. O tak, czy ta my o tym
w Obj. 12:14, KJV: „I da no nie wie ście [Ko ścio ło wi] dwa

skrzy dła Or ła Wiel kie go aby mo gła le cieć na pu sty nię,
na miej sce, gdzie ma być kar mio na przez czas i cza sy,
i po ło wę cza su [jak wie cie jest tu przed sta wio nych 1260
lat]”. Ona mia ła skrzy dła or ła. Za uwa ży li śmy, że orzeł re -
pre zen tu je Bo ską mą drość.

SKRZYDŁA STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
NIOSĄ NAS

A gdzie znaj du je my Bo ską mą drość? Ach, w Je go dwóch
skrzy dłach, któ re nas uno szą. „I da no jej dwa skrzy dła
or ła wiel kie go”. Ty mi skrzy dła mi są Sta ry Te sta ment
(le we skrzy dło) i No wy Te sta ment (pra we skrzy dło),
i to tu taj znaj du je my Bo ską mą drość, w tych dwóch Te -
sta men tach Je go Świę te go Sło wa. Oto skrzy dła, któ re
nas pod no szą.

Jak nie roz sąd ni są nie któ rzy, pró bu jąc uno sić się
za po mo cą in nych środ ków niż te dwa skrzy dła Sło wa
Bo że go. Po dob nie jest w przy pad ku wie lu z tych, któ -
rzy na ucza ją błę du, któ rzy na ucza ją prze ciw nie do Sło -
wa Bo że go – oni pró bu ją pod nieść się na zła ma nych
skrzy dłach i do zna ją za wo du. Po wsta ło bar dzo wie le
po glą dów, roz wi nę ło się wie le prze sie waw czych błę -
dów sprzecz nych ze Sło wem Bo żym. Zła ma ne skrzy dła
ni gdy nie mo gą wznieść na wy so kość w in ny spo sób,
jak tyl ko przy po mo cy Sło wa Bo że go. Jak więc mu si my
być sta ran ni, by mieć Świę te Bo skie Sło wo.

Tak więc w cza sie Wie ku Ewan ge lii, aż do Cza su
Koń ca, Ko ściół był chro nio ny przez te skrzy dła, przez
dwa skrzy dła Or ła Wiel kie go, któ ry wy niósł go na pu -
sty nię. Re for ma cja by ła na stęp nym wzbu rze niem gniaz -
da. Wie lu z nich za czę ło się czuć bar dzo wy god nie
w tym rzym sko ka to lic kim gnieź dzie. By ło to przy jem -
ne miej sce do miesz ka nia, lecz przy szedł Lu ter, Zwin -
gli, Hub ma jer i in ni, i jak PAN wzbu rzył to sta re gniaz -
do, to umie ścił po za nim te mło de, no wo upie rzo ne or -
ły, aby le cia ły do no wych miejsc, no wych sfer i na więk -
sze wy so ko ści.

Póź niej, po mi ja jąc wie lu z nich, do cho dzi my do na -
sze go dro gie go bra ta Mil le ra, któ ry wzbu rzył to gniaz -
do i któ ry wy dał chro no lo gię w związ ku z dru gim przyj -
ściem na sze go Pa na. On w peł ni nie ro zu miał tej chro -
no lo gii, ale oży wił wie le umy słów w tej kwe stii i pod -
niósł je na wy ży ny. I co się wów czas sta ło? Aku rat wte -
dy, gdy przy jem nie się za gnieź dzi li w ru chu Mil le ra
i zna leź li du żo wy go dy w cie ple piór Bo skiej mi ło ści
i we wspa nia łym urzą dze niu gniaz da, brat Mil ler umarł
i wów czas gniaz do zno wu zo sta ło wzbu rzo ne.

Co te raz po cząć? No wo upie rzo ne or ły mu sia ły od -
le cieć do no wych miejsc, a wie lu upa dło. Z ru chu Mil -
le ra po wsta ły róż ne de no mi na cje, lecz or ły, któ re PAN
niósł na Swo ich or lich skrzy dłach przy by ły do na stęp -
nej pięk nej sfe ry Praw dy – Żni wiar skiej Praw dy żę cia.
A Wier ny i Roz trop ny Słu ga we wspa nia ły spo sób do -
star czał po kar mu dla tych mło dych or łów. Du żo dzie -
ci w Chry stu sie zo sta ło przy pro wa dzo nych do Praw dy.
A my wszy scy za czę li śmy znaj do wać bar dzo wy god ne
gniaz do w Praw dzie Pa ru zyj nej. Pa mię tam, iż nie któ rzy
mó wi li: „Po pro stu bę dzie my się trzy mać płasz cza Bra -
ta Rus sel la i tak wej dzie my do Kró le stwa!”. Lecz PAN

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście
spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię

odpocznienie – Mateusza 11:28
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za brał bra ta Rus sel la i wzbu rzył to gniaz do. A my, ma -
łe or ły, zo sta li śmy wy rzu ce ni, wy rzu ce ni z gniaz da. Ni -
gdy nie za po mnę te go, co czu łem, gdy Pan za brał bra -
ta Rus sel la – po my śla łem, gdzież te raz mo gę pójść?
PAN mó wi: „Ja wzbu rzy łem gniaz do, Ja cię wy pro wa -
dzi łem, Ja cię przy pro wa dzi łem do Sie bie”. 

CZY PRZYCHODZIMY DO BOGA?
We wszyst kich przy pad kach wzbu rza nia gniaz da po -
wsta je py ta nie: Czy przy cho dzisz do Bo ga? Czy je steś
nie sio ny na or lich skrzy dłach prawd Sta re go i No we go
Te sta men tu, czy też od da lasz się do róż nych za ry sów
błę du? Po śmier ci Mil le ra na stą pi ły prze sie wa nia, któ -
re od pro wa dzi ły w róż nych kie run kach, tych przy ja -
ciół, któ rzy nie trzy ma li się Sło wa Praw dy. Po śmier ci
Wier ne go i Roz trop ne go Słu gi wie lu ode szło i nie trzy -
ma ło się słów: „Co mó wi Pan”. Oni ode szli od Bo ga, nie
zdo ła li wznieść się na więk sze wy so ko ści o si le tych
skrzy deł, w któ re Pan ich za opa trzył.

Mie li śmy Po słan ni ka Epi fa nii, a on w mo cy PAŃ -
SKIEJ, nie swo jej, ze brał ra zem nie któ re or lę ta, i one
wznio sły się na jesz cze więk sze wy so ko ści. My wszy -
scy za czę li śmy czuć się zu peł nie wy god nie pod
zwierzch nic twem Po słan ni ka Epi fa nii, czyż nie tak?
Lecz PAN go za brał, do kąd te raz pój dzie my? Co te raz
zro bi my? Brat John son od szedł. Bra ter stwo, to są te sa -
me dwa skrzy dła, któ re nas wzno szą na więk sze wy so -
ko ści, lecz je że li nie bę dzie cie trzy mać się te go, „Co mó -
wi PAN”, bę dzie cie się błą kać. Je śli nie po zwo li cie mat -
ce or li cy być po ni żej was i pod nieść was w gó rę
na wiecz nych ra mio nach, to stra ci cie swo je sta no wi sko
ja ko or ły. Mo że cie się zgu bić i roz bić po ni żej na ska -
łach. Cho ciaż Po słan nik Pa ru zji w dru gim i trze cim to -
mie Wy kła dów Pi sma Świę te go po dał pew ne bi blij ne
do wo dy, co z tej es tra dy sły sze li ście, to te raz po je go
śmier ci, wie lu je od rzu ca. Kil ka lat te mu by łem na jed -
nej z ich kon wen cji, gdzie mia łem przy wi lej dys ku to -
wać nad pew ną kwe stią z jed nym z ich wo dzów i co
za uwa ży łem? Zo ba czy łem prze sie waw cze bro szu -
ry M. L. McPhaila tuż obok to mów Wy kła dów Pi sma
Świę te go bra ta Rus sel la, le żą ce na sto le do sprze  da nia.
By łem prze ra żo ny! Sły sza łem, jak je den z mów ców,
(brat, któ ry za ży cia Br. Rus sel la przez pe wien czas był
wier ny w Praw dzie), wstał i po wie dział: „Moi dro dzy
bra cia i sio stry, Ja wy rzu ci łem bra ta Rus sel la przez
okno, a uda ję się wprost do Sło wa Bo że go”! Po swo je
wła sne po my sły, nie za po mi naj my. (On te go nie po wie -
dział, ale tak wła śnie by ło). Po je go wła sne po glą dy, on
sta rał się wy ko pać te rze czy dla sie bie, nie ufał skrzy -
dłom mat ki or li cy. On mó wił: bę dę sa mo dziel nie fru -
wał. Nie w mo cy Bo żej, lecz o wła snej si le, a każ dy, kto
tak po stę pu je na pew no do zna za wo du.

Tym spo so bem oni od rzu ci li wie le prawd Po słan ni -
ka Pa ru zji. Po odej ściu od nas Po słan ni ka Epi fa nii nie -
któ rzy za czę li od cho dzić. Przez pe wien czas oni uczy -
li, że był ostat nim ka pła nem, tak jak on sam na pod sta -
wie Pi sma Świę te go wy ka zał, po nie waż to by ło od krwi
Abla aż do krwi Za cha ria sza, a nie jesz cze kil ku na stęp -
nych. Od krwi Abla do krwi Za cha ria sza i tak jak Br.
Rus sell wy ja śnił, wszy scy oni mie li udział w ofie rze

za grzech. Nie któ rzy – choć przez pe wien czas gło si li
i uczy li, że był on ostat nim Ka pła nem, to póź niej po -
wie dzie li: „Ach, ja tro chę sam so bie po fru wam, nie bę -
dę już dłu żej stał na skrzy dłach or ła, bę dę fru wał sa mo -
dziel nie. Nie wie rzę, że wszy scy ka pła ni już ode szli,
wi dzę, że jesz cze mo gę zdo być wie lu zwo len ni ków, je -
śli bę dę gło sił, iż ka pła ni są jesz cze tu taj”. I po zy skał
tro chę zwo len ni ków, tych, któ rzy chcie li na le żeć do Ob -
lu bie ni cy Chry stu sa, nie za leż nie od te go, czy Chry stus
chciał, czy nie chciał ich po ślu bić. Ta kich zwo len ni ków
po zy skał. Ach, moi dro dzy bra cia i sio stry, wie lu po sia -
da du cha Lu cy fe ra, któ ry mó wi: „Bę dę ta kim, ja ki jest
Naj wyż szy, nie mam za mia ru cze kać na Nie go, aż mnie
za pro si. Na wet je śli On mó wi, że wy so kie po wo ła nie
jest za mknię te, ja do nie go na le żę! Je śli On mó wi, że to
do krwi Za cha ria sza, tak, a ja w to nie wie rzę; po zy -
skam jesz cze tu taj na zie mi nie co wię cej ka pła nów”. 

OCZYSZCZENIE Z 3 MOJŻESZOWEJ 12
Gdy Brat John son po ka zu je, że przy koń cu 80 dni
(w 3 Moj. 12), po 1954 ro ku (jak czy ta my w E 10,
s. 114), iż po 1954 r. nie bę dzie już po wo ła nia do Mło -
do cia nych God nych i że te raz po świad cza ją ca pra ca bę -
dzie przy bu do wa niu obo zu za miast dzie dziń ca. „Do -
brze”, oni mó wią, ale „my na dal bę dzie my bu do wać
dzie dzi niec, bę dzie my mieć jesz cze tro chę Mło do cia -
nych God nych, po wo ła nie do M.G. nie jest za koń czo -
ne. Przyjdź cie, wchodź cie, po stę puj cie za mną, a bę -
dzie cie Mło do cia ny mi God ny mi.

Bra cia, ta kie or ły na pew no po le gną na ska łach,
one nie są na or lich skrzy dłach, któ re wzno si ły by ich
na więk sze wy so ko ści. To mat ka or li ca (Pan Bóg po -
rów nu je Sie bie do mat ki or li cy) pi ku je pod te or lę ta,
któ re Jej ufa ją i wzno si je na więk sze wy so ko ści, aż na -
uczą się fru wać w Jej mo cy. Do brze, dro dzy przy ja cie -
le, te raz to sa mo do ty czy jed no stek. PAN znaj du je cię

Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg
mój, w nim nadzieję mieć będę – Psalm 91:2
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na pu sty ni, na wiel kiej i strasz -
nej pusz czy. To wła śnie tam
mnie zna lazł, w ciem no ści pre -
zbi te riań skie go ło ża, któ re by -
ło za krót kie, by się na nim
roz cią gnąć, a przy kry cie za wą -
skie, by się w nie owi nąć. Zna -
lazł mnie na tym wy zna nio -
wym ło żu i pod niósł mnie. On
zna lazł w dzi kiej i strasz nej
pusz czy, na pu sty ni rze czy te go
świa ta, któ re są pu ste i gi ną
w mia rę ich uży wa nia. I przy -
pro wa dził nas do Sie bie. Moż -
li wie, że w przy pad ku nie  któ -
rych z nas in dy wi du al nie
wzbu  rzył gniaz do or ła i wy -
rzu cił nas z nie go! 

On wy pchnął mnie z Ba bi -
lo nu, gło si łem ka za nia w ko -
ście le pre zbi te riań skim, lecz
kie dy za czą łem im opo wia dać
praw dę, to wie cie, co się sta ło.
Zo sta łem opi sa ny na pierw szej
stro nie na szej miej sco wej ga ze -
ty w nie zbyt po chleb nych sło -
wach. Pa mię tam jak sta łem
przed ko ścio łem pre zbi te riań -
skim w ma łym mia stecz ku, gdzie się uro dzi łem i wy cho -
wa łem, gdzie się na uczy łem te go wszyst kie go, cze go się
na uczy łem w tym ma łym gnieź dzie – gdzie przy sze -
dłem do Je zu sa, gdzie przy ją łem Go ja ko mo je go Zba -
wi cie la, zo sta łem po kro pio ny (oczy wi ście my śla łem, że
to był chrzest, lecz zo sta łem po kro pio ny), gdzie po świę -
ci łem mo je ży cie Bo gu, gdzie by łem po in stru owa ny, wy -
u czo ny i przy go to wa ny do pre z bi te riań skiej służ by,
wciąż ja ko czło nek tej ma łej kon gre ga cji. Gdy zo sta łem
od rzu co ny i usu nię ty z te go gniaz da przez Nie biań skie -
go Oj ca i Praw dę, ja kiej mi udzie lił oraz dzię ki mej po -
zy cji, ja ką za ją łem wo bec niej – pa mię tam jak sta łem
i pa trzy łem na ten ko ściół, je dy ny ko ściół, ja ki do tąd
zna łem, to łzy po pły nę ły mi po po licz kach. Po wie dzia -
łem, „ach, je stem wy rzu co ny”.

Czy kie dy kol wiek by li ście wy rzu ce ni z gniaz da?
Je stem pe wien, że tak, róż ny mi spo so ba mi. Aku rat
wte dy, gdy w pew nych oko licz no ściach, w pew nym
po kre wień stwie, czu li ście się wy god nie, na stą pi ło
coś i ode rwa ło was, a czu li ście się tak, jak by ście się
roz bi ja li w do le o ska ły. Moż li wie, że wpa dli ście w ja -
kiś zły na wyk i cie szy li ście się z te go cie le sne go na -
ło gu. Być mo że, że Pan Bóg dał wam ja kieś do świad -
cze nie, któ re was od su nę ło od nie go. Cza sem wpa da -
my w ru ty nę; wpa da my w ru ty nę i w pe wien spo sób
ro bi my coś, co nie jest wła ści we. A wie cie, co to jest
ru ty na – ona jest ko le iną, [gro bem], jest sy tu acją
bez wyj ścia. Wy je ste ście w ta kiej sy tu acji, a Pan
chce, aby ście się z niej wy do sta li i być mo że na stę pu -
je coś, co we dług wa sze go od czu cia jest tra gicz ne.
Lecz Pan Bóg wy zwa la was z te go, co dla was nie jest
ko rzyst ne.

WIĘCEJ CZASU
NA STUDIOWANIE

Mo że to na wet być pod czas
cho ro by. Pa mię tam dro gie go
bra ta z Easton w Pen syl wa nii,
któ ry daw no te mu opo wia dał
mi, że był rol ni kiem. Spadł ze
stry chu z sia nem na po sadz kę
i zła mał so bie no gę. Gdy go
od wie dzi łem, od dwóch ty go -
dni le żał w łóż ku. Przy sze dłem
do nie go i usia dłem przy je go
łóż ku, sta ra jąc się go po cie -
szyć, a on po wie dział: „Bra cie
Jol ly, mo że my ślisz, że po trze -
bu ję po cie sze nia, mo że go po -
trze bu ję, ale chcę ci po wie -
dzieć, że prze ży wam jed no
z naj bar dziej bło go sła wio nych
do świad czeń, ja kie kie dy kol -
wiek mia łem od cza su po świę -
ce nia me go ży cia Bo gu”. Dla -
cze go? Za py ta łem. On od po -
wie dział: „By łem tak bar dzo
za ję ty pra cą przy zbie ra niu sia -
na, że nie mia łem cza su czy tać
to mów. Po świę ci łem się, przy -
sze dłem do PANA i być mo że

prze czy ta łem pierw szy tom, a po tem kil ka frag me n  tów,
tu i tam, i by łem zbyt za ję ty zbie ra niem sia na.

Te raz PAN do zwo lił, że spa dłem ze stry chu z sia nem
i zła ma łem no gę, i to po ło ży ło mnie do łóż ka na kil ka
ty go dni”. Wów czas był już w łóż ku dwa ty go dnie. I po -
wie dział: „Wiesz co ro bię, te raz mam czas czy tać Wy kła -
dy Pi sma Świę te go! Po pro stu ucz tu  ję w PANU!”. Naj lep -
sza rzecz, ja ka mo gła mu się wy da rzyć! Po wie dzia łem mu,
iż cie szę się, że zła mał no gę! On tak że się cie szył! Po wie -
dział: „Wiesz by łem nie dba ły, zbyt za ję ty rze cza mi te go
świa ta i PAN po ło żył mnie na pe wien czas, i był chęt ny
po móc mi w tym, w czym sam by łem za sła by”.

Znam przy pad ki, gdzie za ist nia ła śmierć w ro dzi nie,
a był to spo sób, ja kie go Pan użył, by wzbu rzyć gniaz -
do. My ślę te raz o sio strze na środ ko wym za cho dzie, nie,
to nie by ło w Il li no is. Ta sio stra na środ ko wym za cho -
dzie od po czy wa ła z mat ką w ro dzin nym gniazd ku,
przez wie le lat by ła to „re li gia mat ki”, a co kol wiek
mat ka po wie dzia ła, to by ło praw dą i kie dy kol wiek
mia ła py ta nie mo gła się jej za py tać, a mat ka za wsze by -
ła w sta nie jej po móc.

Bóg za brał mat kę i te raz to nie jest re li gia mat ki, lecz
jej re li gia, gdyż zo sta ła po bu dzo na do te go, aby do wie -
dzieć się w co tak na praw dę mat ka wie rzy ła i sa ma za -
czy na w to wie rzyć. Ach, czy to nie jest wspa nia łe? Jej
mat ka zo sta ła za bra na dla jej do bra. Je stem za do wo lo -
ny, że jej mat ka umar ła. Ktoś po wie, Bra cie Jol ly to co
mó wisz jest przy kre. Nie! Po win ni śmy być za do wo le ni
z te go, co Pan dla nas czy ni, czyż nie tak? Gdy ma łe or -
ląt ko jest wy rzu co ne z gniaz da i spa da, to po win no po -
wie dzieć: „Ja wiem, że to jest dla mo je go do bra. To jest
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bar dzo trud ne, bo le sne do świad cze nie, lecz wiem, że to
jest dla mo je go do bra i cie szę się z te go i dzię ku ję ci Pa -
nie oraz bę dę ufać w Two je skrzy dła”. Bóg za wsze
przyj dzie ci na ra tu nek, ni gdy nie po zwo li roz bić się na
do le o ska ły. On ni gdy nie do zwo li, aby ście by li pró bo -
wa ni po nad moż li wość znie sie nia tych prób.

Gdy prze cho dzisz przez ja kieś trud no ści i za sta na -
wiasz się, gdzie jest BÓG, pa mię taj, że na uczy ciel był za -
wsze spo koj ny pod czas pró by. Ufaj w Pa nu.

Znam jesz cze in ny przy pa dek. Pe wien brat był star -
szym w zbo rze, on był przez wszyst kich sza no wa ny.
Bra cia zwra ca li się do nie go po po ucze nie i wska zów -
ki. I po tem Pan w słusz nym cza sie za brał go, a wów czas
zbór nie mógł już ocze ki wać je go po mo cy, tak więc
wszy scy za an ga żo wa li się i stu dio wa li praw dę. Czy nie
to jest do brą rze czą, praw da?

PIERWOTNY KOŚCIÓŁ OPŁAKIWAŁ JAKUBA
Pan Bóg za brał Ja ku ba (jed ne go z trzech: Piotr, Ja kub
i Jan), do zwo lił, by zo stał ścię ty przez He ro da Agryp -
pę i pier wot ny Ko ściół bar dzo opła ki wał utra tę Ja ku ba.
Lecz to by ło dla ich do bra. Za czę li po le gać nie na cie -
le snym ra mie niu, lecz bar dziej po le gać na ra mie niu
Bo ga. Jak czy ta my w 5 Moj. 33:27 (KJV): „Bóg wiecz -
ny jest two ją uciecz ką, a pod to bą ra mio na wiecz no ści”.
Tak, dro dzy przy ja cie le, Bóg jest na szym wspar ciem.
Bóg jest na szą uciecz ką, On jest na szą si łą, On jest na -
szym wspar ciem. Bóg bę dzie nas pod trzy my wał.

Jed nak ja ko or lę ta ma my na uczyć się jak fru wać,
a w każ dym z tych do świad czeń ma my na by wać si ły.
Wa sza wia ra i na dzie ja bę dą was pod no sić, ja ko wa sze
dwa oso bi ste skrzy dła, zgod nie ze Sło wem Bo żym.
Miej cie sil ną wia rę, miej cie sil ną na dzie ję, któ ra trzy -
ma ni czym ko twi ca, miej cie wia rę, któ ra jest zwy cię -
stwem, gdyż „to jest zwy cię stwo, któ re zwy cię ża świat,
to jest wia ra wa sza”. 

Je śli cho dzi o na dzie ję, to ona skła da się z pra gnie -
nia i ocze ki wa nia. Je śli chce cie fru wać sil nie z na dzie -
ją, to ma cie dwa skrzy dła – pra gnie nie i ocze ki wa nie. Je -
śli brak wam pra gnie nia, to nie ma cie żad nej na dziei,

a je śli ma cie pra gnie nie, a nie ma cie ocze ki wa nia, wte -
dy też nie ma cie na dziei. Ma cie pra gnie nie, lecz nie
ma cie na dziei, po nie waż nie ocze ku je cie. Dro dzy bra -
cia i sio stry, na dzie ja skła da się z pra gnie nia i ocze ki wa -
nia, mu si cie mieć sil ne pra gnie nie i sil ne ocze ki wa nie.
Lecz je śli ma cie sil ne pra gnie nie, a bar dzo sła be ocze -
ki wa nie, nie mo że cie za le cieć zbyt da le ko. To mi przy -
po mi na sta do bia łych gę si, któ re kie dyś wi dzia łem
na far mie. Te gę si nie mo gły fru wać. Za py ta łem rol ni -
ka: „w ja ki spo sób unie moż li wiasz gę siom fru wa nie?”.
Ach, od po wie dział, „przy ci nam jed no skrzy dło, wów -
czas gę si nie mo gą fru wać”.

Nie po zwól cie, by któ re kol wiek skrzy dło zo sta ło
przy cię te. Dro dzy bra cia i sio stry, za cho wuj cie oba
skrzy dła, aby ście mo gli fru wać. Je śli to jest na dzie ja:
pra gnie nie i ocze ki wa nie. Je śli to jest wia ra i na dzie ja,
niech one obie le cą zgod nie z Bo skim Sło wem. Je śli to
jest Sta ry i No wy Te sta ment ja ko Bo skie skrzy dła,
na któ rych się opie ra cie (na któ rych po win ni ście się
opie rać), niech to bę dą oba Te sta men ty.

Nie któ rzy nie lu bią cy to wać ze Sta re go Te sta men -
tu. Gdy w Try ni da dzie prze ma wia łem do pu blicz no ści,
spo tka łem ka zno dzie ję, któ ry po wy kła dzie pod szedł
do mnie z kil ko ma człon ka mi swej kon gre ga cji i skry -
ty ko wał mnie przy drzwiach. Po wie dział: „Tak du żo
cy tu jesz ze Sta re go Te sta men tu, czy nie wiesz, że my
ma my No wy Te sta ment?”. Chciał, abym fru wał o jed -
nym skrzy dle. Od po wie dzia łem: „tak wiem, że ma my
No wy Te sta ment”. Wte dy za py tał: „Dla cze go nie cy tu -
jesz z No we go Te sta men tu?”. Od po wie dzia łem: „Tak
cy tu ję, ale też cy tu ję i ze Sta re go Te sta men tu”. „Tak, ale
cy to wa łeś głów nie ze Sta re go Te sta men tu, a my ma my
No wy Te sta ment i nie po trze bu je my już Sta re go Te sta -
men tu”. Od po wie dzia łem: „Słu chaj bra cie, czy Je zus
kie dy kol wiek cy to wał z Pi sma?”. „Tak”. „Czy Apo stoł
Pa weł kie dy kol wiek cy to wał z Pi sma?” „Ach Tak”.
„Z któ re go Te sta men tu oni cy to wa li?” – „Tak, ze Sta re -
go Te sta men tu”. „Do brze, za tem ja ich na śla du ję”
– uży wa jąc dwóch skrzy deł.

Jak du żo ze skrzy dła Sta re go Te sta men tu zo sta ło
przed sta wio ne na szej uwa dze w Praw dzie epi fa nicz nej,
po dob nie jak w Praw dzie pa ru zyj nej by ło pod kre śla ne
szcze gól nie skrzy dło No we go Te sta men tu.

ŚWIADECTWO APOSTOŁA PAWŁA
Pra gnę prze czy tać świa dec two jed ne go z naj więk szych
BOSKICH or łów (do któ re go bra ter skie go za ko nu wy
i ja na le ży my). Chcę prze czy tać świa dec two Apo sto ła
Paw ła z li stu do Rzy mian 8:35-39 (KJV), oczy wi ście
wszy scy je zna my: „Któż nas odłą czy od mi ło ści Chry -
stu so wej? Czy utra pie nie lub ucisk?”. Czy ma cie ja -
kieś utra pie nia, ja kiś ucisk? Ach tak, my ślę, że wszy scy
ma my ja kieś zmar twie nia, czyż nie tak? Ja kieś prze śla -
do wa nia, nie do ży wie nie, brak odzie ży, nie bez pie czeń -
stwa, za gro że nia, coś, cze go brak od czu wa wa sze cia ło?
„Z po wo du Cie bie ca ły dzień nas za bi ja ją, je ste śmy
po czy ta ni jak owce na za bi cie. Lecz w tym wszyst kim
je ste śmy wię cej niż zwy cięz ca mi przez Nie go”. Nie za -
po mi naj my: To wszyst ko, przez Te go, któ ry nas umi ło -

Dobre rozbieranie Słowa
– 2 Tymoteusza 2:15



wał, „po nie waż je stem prze ko na ny, iż ani śmierć, ani
ży cie, ani anio ło wie, ani księ stwa, ani mo car stwa, ani
te raź niej sze rze czy, ani przy szłe, ani wy so kość, ani głę -
bo kość, ani żad ne in ne stwo rze nie nie bę dzie mo gło nas
odłą czyć od mi ło ści Bo żej, któ ra jest w Chry stu sie Je -
zu sie, na szym Pa nu”. Na za koń cze nie pra gnę prze czy -
tać po emat:

WOLNY ORZEŁ
Or ląt ko w gnieź dzie po kry tym pu chem 

Spo glą da ło na wi do ki w do le
I spy ta ło z go rą cym za pa łem,

Ach, Ma mo czy na uczę się fru wać-
Czy pew ne go dnia za cznę fru wać

Tak wy so ko i da le ko jak ty?
„Ach tak, bę dziesz fru wać” brzmia ła od po wiedź,

„Po nie waż tak fru wa ją or ły.
Wy so ko się uro dzi łeś i wy so ko zo sta niesz,

I co raz wy żej bę dziesz się piąć, 
Ni gdy nie za zna jąc ziem skie go dnia,
Nie bę dziesz peł zać ni czym ro ba ki, 

Nie roz bi jesz się na do le, wzbi ja jąc się wy so ko.
Lecz uno sząc się w po wie trzu,

Bę dziesz fru wać tam gdzie ze chcesz,
Wol ny, by ro bić to, na co się od wa żysz.

Twe oczy uj rzą roz le głe kró le stwo
I ni gdy nie za znasz stra chu.
Lwy uzna ją twe pa no wa nie,

Gdy uka żą się twe wiel kie skrzy dła.
Two ja si ła po ko na naj więk sze go wro ga;

Bę dziesz śpie wać pieśń zwy cię stwa.
Naj więk sze wy so ko ści bę dą two im do mem,
I two im bę dzie naj wcze śniej szy świt dnia.

Usu nę cię z twe go gniaz da, 
Przy no sząc do nie go kol ce,

Kol ce, co za kłó cą twój od po czy nek
I za koń czą twe prze by wa nie w gnieź dzie.
Wte dy w koń cu sta niesz na je go brze gu,

By roz po strzeć sze ro ko swe skrzy dła;
Sta niesz chwiej nie na peł nym gro zy brze gu

My śląc o prze strze ni i stra chu.
Wów czas strą cę cię swo im skrzy dłem,
Byś za trze po tał skrzy dła mi i fru wał –

A wte dy ja pi ku jąc pod fru nę pod cie bie
I pod nio sę cię z po wro tem do gó ry.
Zno wu po sta wię cię na gnieź dzie,

Aby dać ci od po cząć.
A po tem zno wu cię strą cę,

Abyś prze szedł na stęp ny test.

Bę dziesz prze cho dzić z si ły w si łę, mój dro gi,
I po ko nu jąc gra wi ta cję.

Na uczysz się le cieć pod gwał tow ny wiatr
I fru wać w naj więk szym za chwy cie.

Mój or li sy nu, kie ru ję do cie bie te sło wa: 
Patrz cią gle na nie bo,

Bo cho ciaż orzeł fru wa, by żyć,
On ży je, by fru wać.

Niech Bóg udzie li nam przy wi le ju sta nia się pew nie la -
ta ją cy mi or ła mi w PAŃSKIEJ mo cy. Amen
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PA M I Ę TA M Y

Dnia 24.03.2014 r. w wie ku 76 lat zmarła siostra Marianna Zawada ze zbo ru w Zielonej Górze.
Dnia 01.08.2014 r. w wie ku 89 lat zmarł brat Józef Montewski ze zbo ru w Bydgoszczy.
Dnia 08.10.2014 r. w wie ku 82 lat zmarł brat Ignacy Maciak ze zbo ru w Łodzi.

CZY TRZYMASZ SIĘ

SŁOWA PRAWDY?

JEŚLI NIE TRZYMASZ SIĘ TEGO,

„CO MÓWI PAN?” ZABŁĄDZISZ.


