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Zwiastun Chrystusowego Królestwa
Czasopismo wolne od wp³ywu jakichkolwiek wyznañ, partii, organizacji i wierzeñ ludzkich, zwi¹zane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego S³owo. Jest ono wydawane w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za porednictwem onego S³ugi,
jako podstawy wszelkiego dalszego rozwoju Prawdy, w obronie zarz¹dzeñ, statutu i testamentu, równie¿ danych przez Pana za porednictwem onego S³ugi i w celu przedstawiania
oraz bronienia rozwijaj¹cej siê Prawdy epifanicznobazylejskiej, bêd¹cej pokarmem na czasie dla ludu Pana, zgodnie z Jego wol¹.
Sztandar Biblijny - Naszym Jedynym Sztandarem
Podniecie chor¹giew do narodów- Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; £ukasz 11:28.
Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga naszego wszyscy s³udzy jego, i którzy siê go boicie, i mali i wielcy. I
s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego, i jako g³os wielu wód, i jako
g³os mocnych gromów, mówi¹cych: Halleluja! i¿ uj¹³ Królestwo
Pan Bóg wszechmog¹cy - Obj. 19:5,6.
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest,
i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc swoj¹ wielk¹, i uj¹³e królestwo; I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³
gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni, i aby odda³
zap³atê s³ugom twoim, prorokom i wiêtym, i boj¹cym siê
imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby wytraci³ tych, co psuj¹ ziemiê - Obj. 11:17,18.
Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to po
ma³ym czasie, poruszê niebem i ziemi¹, i morzem i such¹;
Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do Po¿¹danego
od wszystkich narodów; i nape³niê ten dom chwa³¹, mówi
Pan zastêpów - Agg. 2:7,8.
Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê now¹, a
nie bêd¹ wspominane rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce - Izaj. 65:17.
Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwoæ mieszka - 2 Piotra 3:13.

I zatr¹bi³ Anio³ siódmy, i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na wieki wieków  Obj. 11:15.
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 wspó³czesna mantra. Wznieca uczucia niezale¿noci, demokracji i wolnoci od uciskaj¹cych rz¹dów. Nasuwa chaotyczne obrazy rewolucji i buntu.
Jest polityczna  i jest religijna.
Chrzecijañski Koció³ od stuleci jest uwik³any w filozoficzny bój o niezale¿noæ. Nie
o samo stanowienie  jedynie Bóg i Chrystus powinni panowaæ w sercu wierz¹cego 
lecz o wolnoæ oddawania czci w sposób wyznaczony przez Bibliê.
Kongregacjonalizm, kocielny odpowiednik republikañskiej demokracji, jest
prawdopodobnie najefektywniejszym sposobem w jaki Koció³ mo¿e siê zorganizowaæ.
W swoich pismach w minionych dziesiêcioleciach Redaktor, który za³o¿y³ to czasopismo, Paul S.L. Johnson, pisa³ obszernie na temat tej kwestii, czerpi¹c argumenty ze swojej g³êbokiej znajomoci historii Kocio³a.
Nastêpuj¹cy artyku³ podaje argumenty wiadcz¹ce o tym, i¿ Koció³ ma w sobie zasady i mechanizmy potrzebne do swej pe³nej, niezale¿nej organizacji.
Przedrukowujemy tê prezentacjê, by pobudziæ rozmylanie nad tym tematem i pomóc naszym powiêconym chrzecijañskim braciom rozrzuconym po ca³ym wiecie –
bez wzglêdu na denominacjê.
Rok XVIII, Nr 4
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ZORGANIZOWANY

EZ ORGANIZACJI nie mo¿na pomylnie
przeprowadziæ ¿adnego przedsiêwziêcia na du¿¹
skalê. Dlatego organizacja wystêpuje w ró¿nych formach ludzkiej dzia³alnoci na du¿¹ skalê. Rz¹dy cywilne, sojusze narodowe, denominacje i federacje religijne, zwi¹zki kapitalistyczne, kluby arystokratyczne,
zwi¹zki zawodowe, instytucje edukacyjne i charytatywne, stowarzyszenia braterskie i wspólnoty, kluby
obywatelskie, kulturalne i
stowarzyszenia, a nawet naturalna rodzina wskazuj¹ na
obecnoæ i korzyci z organizacji.
Ka¿da organizacja, aby
zrealizowaæ cele swego istnienia, musi mieæ w sobie
mechanizm, dziêki któremu
jej linie postêpowania, stanowi¹ce jej misjê, s¹ z powodzeniem rozumiane i realizowane, w przeciwnym
razie ona jest zupe³nie nieprzygotowana do swojej
misji. Wszystko, co wystêpuje w organizacji, a nie
jest konieczne ani dostosowane do realizacji jej celów, jest przeszkod¹, któr¹ m¹drzy organizatorzy i
zarz¹dzaj¹cy usun¹ ze swych stowarzyszeñ, a wprowadz¹ i bêd¹ korzystaæ ze wszystkiego, co jest konieczne i dostosowane do ich zamierzeñ.
Zgodnie z tymi zasadami nasz Niebiañski Ojciec, Jehowa, przez Jezusa i Aposto³ów uczyni³
Koció³ w swej strukturze organizacj¹, i ta organizacja jest tak zupe³na, ¿e mo¿e byæ nazwana organizmem, którego czêci stanowi¹ wszystko cia³o
PRZYSTOJNIE Z£O¯ONE i spojone we wszystkich
stawach, przez które jeden cz³onek drugiemu posi³ku dodaje przez moc, która jest w ka¿dym cz³onku (Efez. 4:16). Ta organizacja jest zupe³na w
Bogu dla celów swego istnienia i dla skutecznego
wykonywania swej misji, i pod wzglêdem organizacyjnym nie potrzebuje niczego z zewn¹trz, gdy¿ jest
w Bogu. To zosta³o bardzo szczegó³owo udowodnione w tomie 6. Wyk³adów Pisma wiêtego, (Nowe
Stworzenie), str. 233423, dok¹d odsy³amy czytelnika po szczegó³y. Pod tym wzglêdem Koció³ jest
poniek¹d jak inne organizacje. Doczepianie czego
innego lub dodatkowego do jego pierwotnej struk-

tury by³oby dla niego martwym ciê¿arem i przeszkod¹, dok³adnie tak samo jak w przypadku ka¿dego innego doskonale zorganizowanego cia³a. M¹drzy ludzie powstrzymuj¹ siê od takich dodatków.
Poniewa¿ za³o¿yciele instytucji staraj¹ siê stworzyæ strukturê organizacyjn¹ swych stowarzyszeñ
itp. tak, aby skutecznie dostosowaæ je do realizowania celów tych organizacji, dok³adnie analizuj¹ te
cele i stale ich u¿ywaj¹
jako standardów, przy pomocy których mog¹ mierzyæ ka¿d¹ czêæ elementów organizacyjnych.
Tê zasadê, oczywicie, mia³ na uwadze Jehowa, gdy planowa³ organizacjê Kocio³a, odrzucaj¹c z jego struktury niepotrzebne i szkodliwe zarz¹dzenia, wprowadzaj¹c
jedynie te, które by³yby
praktyczne i korzystne. W
Pimie w. objawi³ Kocio³owi jakie s¹ te cele,
aby, miêdzy innymi, Koció³ znaj¹c je móg³ wspó³pracowaæ z Panem w realizowaniu celów swej organizacji przez odrzucanie
wszelkich obcych cielesnych zasad i u¿ywanie
wszystkich organicznie zwi¹zanych z jego misj¹.
Dlatego znajduje on w Pimie wiêtym pe³ny opis
swej organizacji i misji, do których wiernie ogranicza zakres swej dzia³alnoci i odwa¿nie przeciwstawia siê wszelkim próbom skorumpowania tej
organizacji i misji, tak jak naturalne cia³o opiera siê
wprowadzeniu pierwiastków chemicznych obcych
tym, z których samo siê sk³ada, gdy¿ intuicyjnie
czuje, ¿e one s¹ trucizn¹.
MISJA KOCIO£A WIEKU EWANGELII
Jaka jest misja Kocio³a wieku Ewangelii? W³aciwa odpowied na to pytanie wymaga wymienienia wielu rzeczy: (1) Koció³ ma misjê wobec Boga
i Chrystusa, tzn. uwielbiaæ Ich we wszystkich sprawach (1 Kor. 10:31); (2) ma równie¿ potrójn¹ misjê
wobec samego siebie; oraz (3) podwójn¹ misjê wobec wiata.
Pierwszym elementem (2) misji Kocio³a wobec
samego siebie jest (A) doskonalenie siê w ka¿dym
dobrym s³owie i uczynku (Efez. 4:11-32; Obj.

Kol. 1: 18

Rzym. 12: 48
1 Kor. 12: 28

Efez. 4: 1113
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19:7,8). Obejmuje to trzy rzeczy: (a) Koció³ w
swoich cz³onkach jako rzecznik Boga gromadzi te
osoby ze wiata, które odpowiadaj¹ na Jego zaproszenie, aby stali siê Jego w³asnoci¹ i, jako tacy,
cz³onkami Kocio³a (Ps.45:11,12; Dz.Ap.15:14); (b)
Koció³ oczyszcza siê z wszelkiej zmazy cia³a i ducha (Efez. 5:25-27; Kol. 3:5-9); i (c) staje siê w charakterze takim jak Chrystus (Rzym. 8:29; Gal. 5:1926; Kol. 3:10-17; 2 Piotra 3:18; Efez. 4:23,24; 5:9).
Drugim elementem (2) misji Kocio³a wobec
samego siebie jest (B) od³¹czenie siê od takich swoich cz³onków, którzy popadaj¹ w powa¿ny grzech i/
lub w wielki b³¹d, odmawiaj¹c pokutowania. Koció³ czyni³ to czasami (a) przez dzia³anie zborowe
(1 Kor. 5:1-5, 13), czasami (b) przez dzia³anie indywidualne (1 Kor. 5:9-11), a niekiedy (c) przez powszechne dzia³anie (2 Jana 7-11). Takie od³¹czanie
siê mia³o miejsce przez ca³y wiek, szczególnie w
czasie ¿niw, i przede wszystkim dotyczy klasy wtórej mierci, a podrzêdnie tak¿e tych osób, które s¹
przenoszone do Wielkiej Kompanii (1 Kor. 5:5). W
Epifanii to dotyczy tych obu klas jako takich. Obejmuje równie¿ pewnych cz³onków Kocio³a, którzy
nie utracili stanowisk przed Panem, jako cz³onkowie Cia³a Chrystusowego. To od³¹czanie dotyka tak¿e nie powiêconych  usprawiedliwionych z wiary
oraz hipokrytów bardziej lub mniej z Kocio³em
stowarzyszonych.
Trzeci¹ czêci¹ (2) misji Kocio³a wobec samego siebie jest (C) wprowadzanie i przeprowadzanie
takich spraw interesowych, jakie s¹ niezbêdne do
wype³niania jego misji. Ca³y zakres i wszystkie formy takich spraw interesowych s¹ opisane w Biblii,
np. wybór s³ug zborów lokalnych i wyznaczanie ich
do s³u¿by (Dz.Ap. 6:1-6; 13:1-3; 14:23; Tyt. 1:5);
utrzymywanie czystoci doktryny i ¿ycia (Dz.Ap.
15:1-31; 1 Kor. 5:1-13); wspieranie s³ug Prawdy i
przychodzenie z pomoc¹ potrzebuj¹cym wiêtym
(Gal. 6:6; 1 Kor. 9:14; Fil. 4:15-18; 2 Kor. 8:18-24);
oraz ustalanie zebrañ i dyscypliny (Mat. 18:15-17,
19, 20; ¯yd. 10:25). Te trzy rzeczy  rozwijanie
samego siebie, od³¹czanie siê od nie pokutuj¹cych
cz³onków oraz prowadzenie wskazanych przez Boga
spraw  wyczerpuj¹ misjê Kocio³a wobec samego siebie.
Nastêpnie (3) Koció³ ma do spe³nienia misjê
wobec wiata. Obejmuje ona dwa rodzaje dzia³alnoci: (A) dawanie wiatu wiadectwa w odniesieniu do grzechu, sprawiedliwoci i przysz³ego
s¹du, tzn. o nadchodz¹cym królestwie (Mat. 5:1316; 24:14); oraz (B) strofowanie wiata z powodu
grzechu, sprawiedliwoci i przysz³ego s¹du (Jan
16:8-11). Te dwa rodzaje dzia³alnoci wyczerpuj¹
misjê Kocio³a wobec wiata. W okresie porednicz¹cego panowania Koció³ bêdzie mia³ do wykonania wobec samego siebie i wiata misjê ca³ko-
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wicie odmienn¹ od obecnej.
Aby w³aciwie zrozumieæ organizacjê Kocio³a wieku Ewangelii, nale¿y pamiêtaæ o jego
potrójnej misji, jak j¹ wy¿ej opisalimy. Lekcewa¿enie celów Kocio³a przez ca³y wiek, by³o powodem wielkiego odstêpstwa i innych odstêpstw a
ich szanowanie doprowadzi³o do zgromadzenia
Maluczkiego Stadka! Zgubne jest lekcewa¿enie
Boskich zarz¹dzeñ, dotycz¹cych misji Kocio³a a
zbawienne jest ich przestrzeganie, równie¿ pod
ka¿dym innym wzglêdem.
BIBLIJNA ORGANIZACJA KOCIO£A
Zrozumiawszy jaka jest misja Kocio³a, jestemy lepiej przygotowani do zbadania jego organizacji, aby przekonaæ siê, czy ta organizacja jest dostosowana do realizowania jego misji.
W Kol. 1:18; 1 Kor. 12:12-30; Efez. 4:4-16;
Rzym. 12:4-8 organizacja Kocio³a jest przedstawiona pod figur¹ ludzkiego cia³a, organizmu, a nie
luno rozwijaj¹cego siê stowarzyszenia czy klubu.
Przytoczone wersety Pisma wiêtego zapewniaj¹
nas, ¿e jest tylko jedno Cia³o, jeden organizm,
Chrystusa maj¹ce wielu cz³onków i Jezusa jako
cz³onka bêd¹cego G³ow¹. Zapewniaj¹ nas one, ¿e
tak jak cz³onki naturalnego cia³a ró¿ni¹ siê od siebie w funkcjach, poniewa¿ niektóre maj¹ wa¿niejsze, a inne mniej wa¿ne zadanie w ciele, i pomimo tej ró¿norodnoci pozostaj¹ harmonijnie
po³¹czone jeden z drugim we wzajemnej zale¿noci, u¿ytecznoci, ocenie i sympatii, tak podobnie
jest z Cia³em Chrystusowym, w którym wszystko
cia³o [jest] przystojnie z³o¿one i spojone we wszelkich stawach, przez które jeden cz³onek drugiemu
posi³ku dodaje przez moc [dzia³anie], która jest w
ka¿dym cz³onku.
Tak jak naturalne cia³o, to Cia³o, maj¹c wiele
cz³onków, jest jednoci¹, a to dlatego, ¿e ma jednego ducha, jedn¹ nadziejê, jedno dzie³o, jednego
Pana, jedn¹ wiarê, jeden chrzest i jednego Boga
(Efez. 4:4-6). Jego jedna G³owa pod zwierzchnictwem Boga zajmuje siê myleniem, planowaniem, czuciem, wol¹ i kierowaniem i, jak upodoba³o siê Bogu, ustawieniem ró¿nych cz³onków, ka¿dego na jego miejscu w Ciele (1 Kor. 12:18). Ta G³owa kieruje i u¿ywa tych cz³onków zgodnie z ich
poszczególnymi funkcjami w Ciele, tak jak jest w
normalnym naturalnym ciele, gdzie jest tylko jedna
g³owa a ¿aden cz³onek nie ma oddzielnej i ró¿nej
g³owy od pozosta³ych cz³onków, tak jest i w tym
Ciele. Jezus, którego G³ow¹ jest Bóg (1 Kor. 11:3),
jest G³ow¹ ka¿dego cz³onka, a wszyscy cz³onkowie
zachowuj¹ swoje miejsca w tym Ciele przez
dotrzymywanie warunku, na podstawie którego
weszli do tego Cia³a, tzn. przyjêcia Chrystusa za
swoj¹ G³owê.
Pod figur¹ jednego Cia³a, nasz Pan Jezus maj¹-
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cy tylko jedn¹ G³owê i wiele ró¿nie funkcjonuj¹cych, lecz wzajemnie powi¹zanych cz³onków, jest
pokazany jako najbardziej zupe³na organizacja kiedykolwiek utworzona, choæ brak w niej wiele, z
tego, co ludzie uwa¿aj¹ za niezbêdne dla organizacji, sprawia, ¿e wielu, którzy nie rozpoznaj¹ duchowoci tego organizmu, s¹dzi, i¿ w ogóle nie ma ¿adnej organizacji.
JAK TA ORGANIZACJA SIÊ UJAWNIA
Ta organizacja uwidacznia siê (1) w szczególny
sposób, tzn. jako duchowy, niewidzialny i wewnêtrzny zwi¹zek wiêtych w lokalnych, zewnêtrznych i widzialnych zborach z ich lokalnymi
s³ugami, dzia³alnoci¹, zarz¹dzeniami i zebraniami,
oraz (2) w sposób ogólny, tzn. jako duchowy, niewidzialny i wewnêtrzny zwi¹zek bez czegokolwiek
widocznego na zewn¹trz (a) poza s³ugami powszechnymi  Jezusem i Aposto³ami, teraz niewidzialnymi  oraz drugorzêdnymi prorokami(1
Kor. 12:28), którzy s³u¿¹ i wspó³pracuj¹ z Kocio³em powszechnym, w poszczególnych zborach
lub ich zbiorowoci¹ na konwencjach, s³owem i czynem lub, mniej czy bardziej, z ich poszczególnymi
przedstawicielami przez dzia³alnoæ, rozmowy, listy
oraz druk i tak¿e (b) poza swymi lokalnymi s³ugami s³u¿¹cymi wiêtym w ka¿dym lokalnym zborze
czy kongregacji.
Ca³e Cia³o jest reprezentowane w ka¿dej odrêbnej kongregacji, z tego powodu, ¿e w tych kongregacjach wród cz³onków znajduj¹ siê wiêci. Wewnêtrzn¹ wiêzi¹ jednoci miêdzy wiêtymi w poszczególnych miejscowociach oraz miêdzy nimi i
wszystkimi pozosta³ymi jest duchowa jednoæ w
jednym duchu, jednej nadziei, jednym dziele, jednym Panu, jednej wierze, jednym chrzcie i jednym
Bogu. Zewnêtrzn¹ wiêzi¹, to znaczy punktem stykania siê lokalnego zboru z cz³onkami tego Cia³a w
danym zborze, jest jego dzia³alnoæ, zebrania i
urzêdnicy, tzn. pastorzy, nauczyciele (s³udzy buduj¹cy), pomocnicy (diakoni i diakonisy) oraz w³adze (przewodnicz¹cy, komitety zarz¹dzeñ, którzy
prowadz¹ ró¿ne sprawy itp.) oraz sporadyczna us³uga i wspó³praca s³ug Kocio³a powszechnego
(Rzym. 12:4-8; por. z ostatnimi fragmentami 1 Kor.
12:28 i Efez. 4:11); i zewnêtrznymi wiêzami, którymi s¹ miejsca spotykania siê wiêtych zboru lokalnego, czyli kongregacji, ze wiêtymi zewsz¹d,
oraz konwencje i dzia³alnoæ ze s³ugami Kocio³a
powszechnego.
PRAWDZIWY KOCIÓ£ NIEWIDZIALNY
Widzimy zatem, ¿e prawdziwy Koció³ jest niewidzialny zarówno lokalnie, jak i powszechnie,
choæ ujawnia siê zewnêtrznie przez sw¹ dzia³alnoæ,
zarz¹dzenia, zebrania i s³ug czy to bêdzie na jednym, czy na wszystkich miejscach. Innymi s³owy,
nie ma ¿adnej widzialnej powszechnej organizacji
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Kocio³a ¿ywego Boga (¯yd. 12:23), która przyczynia siê do powstania ró¿nych kongregacji, czy
ró¿nych jednostek jako organicznych czêci jednego widzialnego cia³a. Istnieje jednak manifestacja
lokalnej czêci niewidzialnego Kocio³a w formie
lokalnych zborów zewnêtrznie zorganizowanych,
opisanych powy¿ej, która dodatkowo dla swych celów korzysta z us³ug s³ug Kocio³a powszechnego
 Jezusa, Aposto³ów i drugorzêdnych proroków.
Natomiast ca³y Koció³, który jest niewidzialny, jest
widoczny na zewn¹trz w dzia³alnoci, zarz¹dzeniach, zebraniach i s³ugach Kocio³a powszechnego  w Jezusie, Aposto³ach i drugorzêdnych prorokach, zarówno powszechnie, jak i
lokalnie; w ewangelistach, czasami powszechnie,
czasami lokalnie i tylko lokalnie w pastorach i nauczycielach (starszych), pomocnikach (diakonach i
diakonisach) oraz we w³adzach (w przewodnicz¹cych, komitetach wydaj¹cych zarz¹dzenia itp., którzy kieruj¹ ró¿nymi sprawami).
Pozwala to nam zauwa¿yæ, ¿e ¿adna denominacja nie jest ani wszystkie denominacje po³¹czone razem nie s¹, Cia³em Chrystusowym, Kocio³em ¿ywego Boga, lecz ¿e prawdziwy Koció³,
Cia³o Chrystusowe sk³ada siê wy³¹cznie z powiêconych w Chrystusie Jezusie (1 Kor. 1:2), bez
wzglêdu na to kim oni s¹ lub gdzie s¹. Tak wiêc ¿adna zewnêtrzna, widzialna organizacja nie jest prawdziwym Kocio³em.
Wy¿ej opisana organizacja Cia³a Chrystusowego mia³a pozostaæ niezmienna a¿ do czasu
przejcia poza zas³onê ca³ego Kocio³a, choæ czasowo mia³y byæ dodawane pewne szczególne cechy
dziêki darom Ducha, tzn. cuda, dary uzdrawiania,
wieloæ jêzyków itp. (1 Kor. 12:28), dopóki one nie
przeminê³y (1 Kor. 13:8-13) wraz ze mierci¹ ostatniego z Aposto³ów (którzy jedynie mieli [z wyj¹tkiem szczególnych manifestacji w dniu Piêædziesi¹tnicy i w domu Korneliusza, kiedy to kolejno ¯ydzi i poganie po raz pierwszy zostali wprowadzeni w Cia³o Chrystusowe] moc udzielania darów Ducha innym  Dz.Ap. 19:1-6) oraz mierci¹
ostatnich z tych, którzy otrzymali te dary przez ich
us³ugê (zob. nasz¹ broszurê o Jêzykach).
w. Pawe³ w licie do Efezjan 4:11-16 pozostawia wyrane wiadectwo kontynuowania wy¿ej opisanej organizacji a¿ do samego koñca wieku,
szczególnie w w.13, wskazuje i¿ ró¿ne urzêdy w
Kociele pozostan¹ wraz z Cia³em a¿bymy siê
wszyscy zeszli w jednoæ wiary i znajomoci Syna
Bo¿ego, w mê¿a doskona³ego [jednego nowego
cz³owieka, jakiego Bóg tworzy z dwóch  ¯ydów
i pogan  Efez. 2:15], w miarê zupe³nego wieku
Chrystusowego. Rozumie siê, oczywicie, ¿e by³o
tylko dwunastu Aposto³ów (Obj. 2:2;12:1; 21:14) i
¿e oni nie mogli ¿yæ przez ca³y wiek, dlatego prze-
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bywali z Kocio³em przez swoje pisma.
Widzimy wiêc, i¿ nie ma zewnêtrznej organizacji  cz³onkostwa, które czyni³oby kogo
cz³onkiem Cia³a Chrystusowego czy to w formie
denominacji, hierarchii, rad, synodów, konferencji,
zgromadzeñ, plebanii, komitetów kontroluj¹cych,
zorganizowanych przewodów, czy te¿ kontrolnych korporacji.Wszystkie wymienione organizacje
s¹ czym obcym wobec organizacji Kocio³a, szkodliwe dla jego struktury i podkopuj¹ce przewodnictwo Jezusa, jednoæ Kocio³a, ró¿norodnoæ cz³onków oraz wzajemne powi¹zania w jednym Ciele.
Koció³ powinien stale przeciwstawiaæ siê ka¿dej
próbie po³¹czenia jego organizacji z wy¿ej wyszczególnionymi formami organizacji jako pochodz¹cymi nie od Pana, lecz od przeciwnika. Wszelkie próby usprawiedliwienia ich istnienia w Kociele, który jest Jego Cia³em, jako niezbêdnych dla wype³niania jego misji, winny byæ odrzucane, poniewa¿ taka koniecznoæ nie powsta³a z misji danej
przez Boga Kocio³owi, lecz wskutek wypaczeñ
szatañskich.
Opis Cia³a Chrystusowego jako organizmu jest
podany z ró¿nych punktów widzenia w czterech tekstach do³¹czonych pod tytu³em niniejszego artyku³u:
Kol. 1:18 to ogólny opis ukazuj¹cy obydwie
czêci Chrystusa w ich relacji  Jezusa jako G³owê, Koció³ jako Cia³o  bez wyranego wskazywania na urzêdowe wzajemne relacje innych cz³onków tego Cia³a poza Jezusem.
Rzym.12:4-8 traktuje temat o jednoci Cia³a
oraz ró¿norodnoci i harmonii jego cz³onków, podaj¹c ró¿ne funkcje urzêdowe cz³onków tego Cia³a
w zborze lokalnym bez wymienienia ich urzêdowych nazw, jak równie¿ bez wymieniania nazw
urzêdników Kocio³a powszechnego.
Efez. 4:11-13 dotyczy s³ug buduj¹cych Koció³,
zarówno powszechny, jak i lokalny, a tak¿e tych
s³ug, których dzialalnoæ ma charakter misyjny 
ewangelistów.
1 Kor. 12:28 pomijaj¹c wzmiankê o ewangelistach, wymienia wszystkich innych oficjalnych
s³ug Kocio³a zarówno powszechnych, jak i lokalnych. Dlatego ten fragment wydaje siê wyczerpuj¹cy w odniesieniu do s³ug Kocio³a tylko z jednym
wyj¹tkiem, tj. ewangelistów.
KOCIÓ£ NIE ZOSTA£
ZORGANIZOWANY DO ZREALIZOWANIA
WSZYSTKICH CELÓW
Gdy mówimy, ¿e Koció³ jest kompletnie zorganizowany do wype³nienia swej misji, nie mamy na
myli, i¿ jest on zorganizowany do wszystkich misji. Z pewnoci¹ nie jest zorganizowany do polityki, gdy¿ niewielu z jego cz³onków nadaje siê do
polityki; próby niektórych, aby jego misja objê³a
politykê, skoñczy³y siê le dla Kocio³a i pañstwa.
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Nie jest on zorganizowany do interesów, z wyj¹tkiem tych koniecznych do prowadzenia wy¿ej opisanej pracy, gdy¿ niewielu z jego cz³onków ma
znaczne umiejêtnoci do prowadzenia interesów.
Nie jest zorganizowany, aby rozwi¹zywaæ problemy wiata pracy, gdy¿ niewielu z jego cz³onków
ma czas, talenty i ducha do zajmowania siê takimi
zagadnieniami. Polem dzia³ania organizacji Kocio³a nie jest te¿ edukacja wiecka, gdy¿ jego cz³onkowie z regu³y nie s¹ m¹drymi tego wiata.
Koció³ nie jest zorganizowany do klerykalizmu, gdy¿ jego cz³onkom brakuje ducha, nadziei, d¹¿eñ i cech klerykalizmu. Widzimy wiêc,
¿e Koció³, który jest Jego Cia³em, nie jest zupe³nie
zorganizowany do realizowania wszystkiego, lecz
przez posiadanie Ducha, S³owa i opatrznoci Bo¿ych, i swojej formy wewnêtrznej organizacji oraz
lokalnej i powszechnej manifestacji, jest doskonale
zorganizowany do wype³niania swej przez Boga zamierzonej misji. Fakty potwierdzaj¹, i¿ tak jest, poniewa¿ on skutecznie funkcjonuje od czasów apostolskich w realizowaniu wszystkich wspomnianych
elementów misji zamierzonej przez Boga.
Nie utrzymujemy oczywicie, ¿e Koció³ nie
powinien u¿ywaæ ziemskich rodków do wspomagania swej misji. Koció³ s³usznie mo¿e wykorzystywaæ i wykorzystuje ludzkie pomoce w postaci poczty, samochodów, kolei, samolotów, telegrafu, telefonu, druku i systemów gospodarczych, korzystaj¹c tak¿e z budynków, wynalazków, prac literackich na temat historii, archeologii itp. oraz takich
dzie³ jak konkordancje, s³owniki biblijne, encyklopedie, leksykony, atlasy itp. Koció³ nie pos³uguje
siê jednak nimi jako organizacjami bêd¹cymi pod
jego zwierzchnictwem i dlatego nie u¿ywa ich organizacyjnie. Bez wypaczania w³asnej organizacji
Koció³ nie mo¿e dla celów swej misji przej¹æ w³adzy nad ¿adn¹ organizacj¹ poza w³asn¹, tak jak zosta³o ustanowione przez Boga, nie mo¿e te¿ pozwoliæ ¿adnemu zewnêtrznemu cia³u na kontrolowanie
siebie. Dlatego Koció³ nie mo¿e tworzyæ korporacji
handlowych ani towarzystw do prowadzenia swej
misji na rzecz Boga lub cz³owieka.
Twierdzenie, i¿ Koció³ nie mo¿e wykonaæ swego zadania bez korporacji, zarz¹du lub jakiej
dodatkowej organizacji oznacza, i¿ Bóg by³ niedba³y w sprawie jego struktury, ¿e nie pouczy³ go przez
natchnionych nauczycieli ustnie lub przez Pismo
wiête, aby korzysta³ z korporacji lub przywilejów
firm handlowych usankcjonowanych przez rz¹d
rzymski w czasach Jezusa i Aposto³ów; ¿e w ten
sposób nie da³ mu kompletnej organizacji do spe³nienia jego misji. Twierdzenie, i¿ bez takiej organizacji nie mo¿e on wype³niæ swego dzie³a oznacza,
¿e nominalni chrzecijanie mieli racjê dodaj¹c j¹ do
pierwotnej struktury Kocio³a; ¿e prawdziwy Ko-
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ció³ siê myli³ protestuj¹c przeciwko takim dodatkom; ¿e w sprawach praktycznych ludzie s¹
m¹drzejsi od Boga!
Wierni Bogu z pewnoci¹ nie zgodz¹ siê, ¿e
Koció³ potrzebuje szyn (³ubki), banda¿y, form, klamer, kamizelek bezpieczeñstwa, kul (jak dla kulawych) i lasek ludzkich organizatorów, aby móc wype³niaæ sw¹ misjê! Czy takie postêpowanie, które
dla jakiejkolwiek innej organizacji jest niezbêdn¹
koniecznoci¹, nie jest czym obcym dla jego od
Boga danej misji? Biblia, rozum i historia  zarówno wiecka, jak i religijna  ³¹cz¹ siê w twierdz¹cej odpowiedzi na to pytanie (zob. Nowe Stworzenie, str. 284 ak.1. i 294 ak. 1.).
Stary i Nowy Testament nie wspomina o ¿adnej
organizacji, z wyj¹tkiem samej struktury Kocio³a,
jako niezbêdnej do wype³niania jego dzie³a. Takie
pominiêcie nie jest te¿ przeoczeniem. Jest wymowne wraz z faktem, ¿e Bóg opisuj¹c ca³¹ organizacjê
Kocio³a celowo pomin¹³ wzmianki o innych cia³ach, towarzystwach, kompaniach czy korporacjach
w Kociele i chcia³, aby zrozumiano, i¿ nic takiego
nie jest potrzebne Kocio³owi w realizowaniu celów
swego istnienia. Tak wiêc widzimy, ¿e Koció³
przez swych s³ug powszechnych, generalnie wspomagany przez wiêtych, jest doskonale zorganizowany do skutecznego prowadzenia ogólnych interesów swej misji. Przez tych s³ug powszechnych, s³ug
lokalnych zborów oraz wszystkich innych wiêtych,
znajduj¹cych siê w i poza tymi lokalnymi zgromadzeniami, jest on doskonale zorganizowany do
skutecznego prowadzenia lokalnych spraw swej
misji. Dlatego Koció³ powinien odrzucaæ us³ugi
ka¿dej hierarchii, soborów powszechnych, synodów,
zgromadzeñ powszechnych, konferencji, parafii, zarz¹dów, korporacji, komitetów itp., które d¹¿¹ do
przejêcia nadzoru nad jego dzie³em, a nie s¹ pod
jego kontrol¹, jako dodatki do przewidzianej przez
Boga struktury oraz jako zbêdne i szkodliwe dla
jego misji.
Wszyscy uwa¿ni badacze Biblii zgodz¹ siê,
¿e jeli chodzi o teksty biblijne oraz fakty, sprawy s¹ takimi, jakimi je w³anie przedstawilimy.
Wy¿ej przytoczone teksty i fakty mocno to potwierdzaj¹. Nie mniej jednoznaczne s¹ fakty z historii Kocio³a.
Powy¿ej opisan¹ organizacjê Kocio³a zaczêto
podwa¿aæ, gdy biskupi stali siê w Kociele klas¹ odmienn¹ od starszych, czyli prezbiterów, klerem
odró¿niaj¹cym siê od laikatu. W ka¿dym zborze
ubywa³o wielu biskupów, tzn. prezbiterów (Dz.Ap.
20:17,28; Fil. 1:1; Tyt. 1:4-9), a w drugim wieku zacz¹³ siê pojawiaæ tylko jeden biskup, który by³ stawiany ponad innymi biskupami, czyli prezbiterami,
oraz diakonami  tak wiêc biskupi i diakoni s¹ dwo-
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ma rodzajami lokalnych s³ug zboru wspomnianymi
w 1 Tym. 3:115. W interesie swej w³adzy biskupi
ci zaczêli zwo³ywaæ synody lub sobory, aby stanowiæ prawa dla rzekomych wspólnych interesów, nie
Kocio³a, który jest Jego Cia³em, lecz zborów ca³ego rejonu i prowincji. Pierwszy synod lub sobór
tych zborów odby³ siê w Syrii w 166 r.n.e. a te synody lub sobory dowodz¹, ¿e zbory by³y zewnêtrznie wzajemnie zorganizowane, co nie by³o znane w czasach apostolskich. Tym prowincjom Kocio³a przez wiele dziesiêcioleci przewodzili arcybiskupi, których w³adza stale ros³a. Ci wszyscy
arcybiskupi, rozmieszczeni na trzech podzia³ach
terytorialnych rzymskiego imperium, w trzecim
wieku stali siê podw³adnymi patriarchów, których
wtedy by³o trzech  jeden w Rzymie, jeden w Antiochii i jeden w Aleksandrii. Wprowadzili oni do
Kocio³a inne organizacje, wszystkie obce i wypaczaj¹ce pierwotn¹ strukturê kocio³a, który jest
jego cia³em.
Od tamtego czasu wszystkie organizacje dodawane do pierwotnej struktury Kocio³a by³y dodawane pod pretekstem ich niezbêdnoci dla dzie³a
Kocio³a. Nigdy jednak nie zapomnijmy, ¿e by³y
one potrzebne tylko dla misji kocio³a nominalnego, który z pola widzenia straci³ Bosk¹ misjê prawdziwego Kocio³a i ustanowi³ w³asn¹, nie usankcjonowan¹ na wiek Ewangelii, tzn. misjê nawrócenia wiata i panowanie Kocio³a nad nim przez
tysi¹c lat przed wtórym adwentem Chrystusa.
PRAWDZIWA JEDNOÆ KOCIO£A
Jednoæ prawdziwego Kocio³a w jednym duchu, jednej nadziei, jednym dziele, jednym Panu,
jednej wierze, jednym chrzcie i jednym Bogu by³a
dostatecznie silna, by umo¿liwiæ jednostkom
indywidualnie (Dz.Ap.8:17) oraz poszczególnym zborom pojedyñczo (Dz.Ap. 13:14) wykonywaæ misjê Kocio³a przez przedstawicieli. Nigdzie jednak w Pimie wiêtym nie czytamy o organizacyjnym ³¹czeniu siê zborów w komitety,
zarz¹dy, towarzystwa, korporacje czy w jakikolwiek inny sposób w celu szerzenia pos³annictwa S³owa, chocia¿ pewne osoby i lokalne zbory
indywidualnie jako takie sk³ada³y siê na koszty tych, którzy g³osili Ewangeliê, bez wzglêdu na
to, czy oni byli ich przedstawicielami czy nie
(Dz.Ap. 13:1-4; Fil. 4:10-18).
To prawda, ¿e zwi¹zek zborów przeprowadza³
organizacyjnie, przez wybrany komitet, ziemsk¹
pracê diakoñsk¹, np. zbiera³ i dawa³ pieni¹dze
potrzebuj¹cym wiêtym (2 Kor. 8:16-24). Lecz nigdy w Nowym Testamencie taki zwi¹zek nie wykonywa³ organizacyjnie ¿adnej pracy rozpowszechniaj¹cej S³owo, przez komitet, zarz¹d, towarzystwo,
korporacjê czy w jaki inny sposób. Dlatego s¹dzi-
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my, ¿e ta druga metoda dzia³ania nie jest zgodna z
organizacj¹ Kocio³a, podczas gdy ta pierwsza jest
prac¹ diakoñsk¹ do wykonania w Kociele.
Z ca³ej powy¿szej dyskusji wyci¹gamy wniosek, ¿e Koció³ by³ przez Boga doskonale zorganizowany w ¿niwie wieku ¯ydowskiego do realizacji przewidzianej przez Boga misji; ¿e jego organizacja to jedno Cia³o pod zwierzchnictwem Jezusa  G³owy, z Aposto³ami jako Jego pe³nomocnikami, w pe³ni przygotowanymi, aby nieomylnie
i doskonale wi¹zaæ i rozwi¹zywaæ dla Kocio³a
wszystkie niezbêdne sprawy jako nauczyciele Kocio³a powszechnego (Mat.18:18), z drugorzêdnymi prorokami (takimi jak Marsyliusz, Luter, Wesley itp.), dzia³aj¹cymi jako wy³¹cznie widzialni, lecz nie natchnieni ani nieomylni czy doskonali nauczyciele Kocio³a powszechnego po zaniêciu Aposto³ów, czy ci (np. Barnabasz, Tymoteusz, Tytus itp.), którzy wspó³pracowali z Aposto³ami jako takimi zanim ci ostatni zasnêli; z ewangelistami (jako uczestnicz¹cymi z Aposto³ami i
drugorzêdnymi prorokami) us³uguj¹cymi, szczególnie w podawaniu elementarnych prawd S³owa
ludziom z zewn¹trz i pocz¹tkuj¹cym; z wybieranymi pastorami i nauczycielami do us³ugiwania
prawd¹ zborom lokalnym wraz z pomocnikami
(diakonami i diakonisami) do s³u¿enia bez naucza-

nia S³owa; z zarz¹dami (przewodnicz¹cymi, komitetami itp.) do prowadzenia zewnêtrznych spraw
lokalnych zborów oraz z ka¿dym cz³onkiem, urzêduj¹cym lub nie, wspó³pracuj¹cym w misji Kocio³a zgodnie z duchowymi zaletami, ludzkimi talentami i sytuacjami opatrznociowymi. Ten Koció³,
sam w sobie, zorganizowany przez Boga, jest doskonale przygotowany do pe³nienia misji na wiecie, wszelkie próby narzucenia innej organizacji s¹
niezgodne z jego za³o¿eniami oraz wrogie dla interesów jego Boskiej misji.
Dlatego stoimy przy zasadzie zachowania biblijnej organizacji kocio³a, który jest jego cia³em
oraz przeciwstawiania siê wszelkim próbom wypaczenia jego organizacji przez wprowadzanie jakiejkolwiek innej organizacji  przeciwstawiaj¹c
siê jej jako martwemu ciê¿arowi, utrudnieniu, ranie
i rakowi, który musi byæ usuniêty dla dobra Kocio³a i innych. Organizacja Kocio³a dla jego celów jest
doskona³a, wystarczaj¹ca, duchowa, wznios³a i skuteczna. Jest godna naszej oceny, mi³oci i poparcia
 oceny, mi³oci i poparcia, które s¹ ofensywne, w
celu zachowania i utrwalenia tego Cia³a, oraz defensywne, w celu odrzucenia wszystkich wysi³ków
przeszkadzania, ranienia, wypaczania, ograniczania
lub dodawania do tej organizacji czegokolwiek w jej
ustalonym przez Boga istnieniu i s³u¿bie.

PYTANIA DOTYCZ¥CE WYBORÓW
ZBOROWYCH I ORGANIZACJI
Pytanie: Czy tylko powiêceni wierz¹cy powinni g³osowaæ w wyborach zborowych, czy powinni tak¿e g³osowaæ usprawiedliwieni wierz¹cy, którzy siê nie powiêcili?
Odpowied: G³osuj¹ tylko powiêceni, ci którzy zaparli
siê samych siebie, wziêli swój krzy¿ i przyjêli Jezusa za
swoj¹ G³owê i s¹ naprawdê Jego uczniami (Mat. 16:24;
£uk. 14:27). I jak mo¿e ktokolwiek, kto nie przyj¹³ Jezusa za swoj¹ G³owê, wyra¿aæ Jego wolê jako zborowej
G³owy? W czasie wysokiego powo³ania, gdy cz³onkowie
Cia³a Chrystusowego byli jeszcze w ciele, starali siê w
wyborach zborowych wyra¿aæ myli Chrystusa, swej
G³owy, przez g³osowanie w sposób, jaki uwa¿ali, ¿e podoba siê Jemu. Wszyscy inni, którzy siê powiêcili i w
ten sposób weszli pod zwierzchnoæ Chrystusa, powinni
czyniæ to samo. Ostatecznie wszyscy musz¹ siê powiêciæ i podporz¹dkowaæ siê Jego zwierzchnictwu (Efez.
1:10; A 257; F 185), we wszystkim staraj¹c siê pe³niæ

Jego wolê (która jest tak¹ sam¹ jak Boska), jeli zechc¹
¿yæ wiecznie.
W niektórych sprawach, dotycz¹cych wszystkich
uczêszczaj¹cych do zboru, ³¹cznie z wierz¹cymi nie powiêconymi, zbór sk³adaj¹cy siê wy³¹cznie z powiêconych móg³by mieæ pragnienie uwzglêdnienia ¿yczeñ i
preferencji wszystkich. Dla przyk³adu, jeli na zebraniu
interesowym zboru powstaje kwestia co do czasu i miejsca pewnego zebrania czy zebrañ, dobr¹ rzecz¹ dla zboru mog³oby byæ zapytanie ca³ego zgromadzenia o zdanie
na ten temat, zarówno powiêconych, jak i usprawiedliwionych, lecz nie powiêconych. Ale w ka¿dej
sprawie jak wybór s³ug Kocio³a lub dowolnej innej sprawie takiej jak ta, mog¹ decydowaæ tylko powiêceni
przez g³osowanie za lub przeciw. Jak podaje brat Russell
w F 340: Ogólny dom wiary, wierz¹cy którzy siê nie
powiêcili, nie maj¹ nic wspólnego z takimi wyborami,
poniewa¿ to jest wybór Pañski dokonany przez cia³o
posiadaj¹ce Jego Ducha. Wszyscy powiêceni powinni
g³osowaæ i ka¿dy z nich mo¿e zg³aszaæ nominacje na

BS `99,25-29.
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ogólnym zebraniu zwo³anym w tym celu, najlepiej na tydzieñ przed g³osowaniem, tak aby daæ czas na zastanowienie siê
ZGROMADZANIE SIÊ
Z INNYMI CHRZECIJANAMI
Pytanie: Nie mogê znaleæ sta³ej grupy chrzecijan, którzy wierz¹ tak jak ja. Lecz niektórzy z moich przyjació³,
s¹siadów lub cz³onków rodziny wierz¹ podobnie i tak jak
ja s¹ powiêceni Bogu. Czy powinnimy zgromadzaæ siê
razem jako ma³a grupa? I czy mo¿emy siê uwa¿aæ za zbór
ludu Bo¿ego, jeli nie ma ¿adnych zborów, z którymi moglibymy siê spotykaæ? I czy mo¿emy cieszyæ siê Bosk¹
³ask¹?
Odpowied: Oczywicie, tak! Niektórzy utrzymuj¹ i nauczaj¹, ¿e aby mieæ Bosk¹ ³askê trzeba nale¿eæ do wierz¹cego w Bibliê miejscowego kocio³a, jednak Pismo
wiête tak nie uczy. Strze¿my siê formalizmu i stawania
siê cz³onkami organizacji religijnych, które d¹¿¹ do krêpowania i ograniczania nas. Biblijne zasady s¹ jedynymi
zasadami, jakich bêdziecie potrzebowaæ. Nie próbujcie
krêpowaæ sumieñ innych ludzi i nie pozwalajcie drugim
krêpowaæ waszych. Wierzcie i b¹dcie pos³uszni tak dalece jak mo¿ecie rozumieæ S³owo Bo¿e dzisiaj, i tak z
dnia na dzieñ wzrastajcie w ³asce, znajomoci i mi³oci.
Biblia poucza nas z kim mamy sympatyzowaæ jako
braæmi: tylko z wierz¹cymi, którzy staraj¹ siê postêpowaæ wed³ug ducha, nie wed³ug cia³a. Nie z wierz¹cymi
w dowolne czy wszystkie rzeczy, lecz z wierz¹cymi w zapis Ewangelii mówi¹cy, ¿e ludzkoæ popad³a w grzech i
jego karê, mieræ, i ¿e zbawienie jest tylko w Chrystusie,
przez wiarê w jego krew przelan¹ na odpuszczenie
grzechów jako okup [równowa¿na cena] za wszystkich. Wobec tego schodzicie siê razem jako odkupione
z grzechu i mierci za wielk¹ cenê, dzieci Bo¿e, które odt¹d postanowi³y ¿yæ nie dla siebie, lecz dla Tego, który
za was umar³ (2 Kor. 5:15).
Ale Pismo wiête uczy, ¿e jeli jest to rozs¹dnie
mo¿liwe powinnimy spotykaæ siê z innymi chrzecijanami, aby s³uchaæ objanieñ Pisma wiêtego, studiowaæ je, s³awiæ i uwielbiæ Boga oraz dla spo³ecznoci
(Mat. 18:20; ¯yd. 10:25). Powinnimy zgromadzaæ siê z
tymi, u których dostrzegamy najbardziej jasne i logiczne
zrozumienie planu Boga objawionego w Biblii oraz najmniej b³êdu. Niektórzy bracia, od czasu do czasu, jeli
duch chrzecijañskiej mi³oci jest obecny, spotykaj¹ siê i
trwaj¹ w spo³ecznoci z innymi chrzecijanami, którzy
nie wierz¹ tak jak my. Jeli jednak ktokolwiek jest przywi¹zany do redniowiecznych czy nowoczesnych b³êdów
i nie chce s³uchaæ, dyskutowaæ i reagowaæ na nasze wysi³ki owiecenia go prawd¹ Boskiego S³owa, byæ mo¿e,
i¿ by³oby lepiej nie zgromadzaæ siê z takimi, nawet jeli
zmusza to nas do zgromadzania siê z o wiele mniejsz¹
grup¹, wierz¹cych w Bibliê lub nawet staæ samemu przy
Panu i Jego cennym pos³annictwie Prawdy na czasie.
Miejscowe zebrania nie potrzebuj¹ ¿adnej zewnêtrznej zgody
Takie zebrania nie musz¹ mieæ upowa¿nienia ¿adnej
denominacji, ruchu czy grupy ani przedstawiciela RM.
Takie spotkania mog¹ byæ ustalone przez lokalne grupy
(bez wzglêdu na wielkoæ) pod kierunkiem naszego Pana
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i bez jakiejkolwiek ingerencji z zewn¹trz. Zachêcamy
szczególnie takich braci i siostry, którzy w pobli¿u nie
maj¹ ¿adnego zboru, aby rozpoczêli takie zebrania. Na
pocz¹tek mog¹ byæ dwie lub trzy osoby (Mat. 18:20),
które nastêpnie mog¹ ustaliæ regularne zebrania przy
udziale innych. W tych zebraniach mog¹ uczestniczyæ
tak¿e tacy, ktorzy nie s¹ w Prawdzie, poniewa¿ to czêsto
im pomaga w zrozumieniu i ocenie Prawdy.
Pan pragnie, abymy dawali wiadectwo i starali siê
pomagaæ innym w stawaniu siê chrzecijañskimi uczniami. Oznacza to, ¿e powinnimy, jeli to jest mo¿liwe,
utrzymywaæ kontakt z wierz¹cymi, którzy chc¹ siê dowiedzieæ czego wiêcej o Bogu i Jego planie, lub niewierz¹cymi, którzy mog¹ byæ podatnymi na prawdziw¹
Ewangeliê. Czasem brat lub siostra mo¿e rozpocz¹æ te zebrania od wyjaniania planu wieków (lub innych zarysów
Prawdy) jednemu lub wiêkszej liczbie s³uchaczy. Zachêcamy braci, aby mieli te plany w swoich domach i biegle
je wyjaniali.
Zebrania te winny mieæ na widoku pewne cele, t.j.:
a) Czeæ (dla Boga), wys³awianie i modlitwê  w zebraniu modlitw, zebraniu wiadectw, piewaniu pieni itp.
b) Wzajemn¹ pomoc w prowadzeniu zwyciêskiej
walki ze wiatem, cia³em i diab³em (wewn¹trz i na zewn¹trz w odniesieniu do wszystkich tych trzech wrogów)
oraz rozwijania pozytywnego charakteru na podobieñstwo Chrystusowe.
c) Dla tych celów spotykacie siê tak¿e, aby studiowaæ Boskie S³owo.
Z tego punktu widzenia poznanie doktryn nie jest
ostatecznym celem naszych spotkañ, lecz raczej budowanie charakterów, które staramy siê uczyniæ kopiami charakteru drogiego Syna Bo¿ego. St¹d po oddaniu czci,
wys³awianiu i modlitwie nale¿y rozró¿niæ badanie Biblii
w dwóch czêciach:
a) studiowanie Boskiego planu  tego co Bóg
mówi, ¿e czyni dla nas i dla wiata, tego co On uczyni³ i
tego co jeszcze uczyni,
b) studiowanie o naszych obowi¹zkach i przywilejach w Boskiej s³u¿bie, wzajemnie wobec siebie i
wobec tych, którzy s¹ na zewn¹trz.
Z dziedziny literatury powiêconej studiowaniu Biblii nie znamy niczego równego szeciu tomom Wyk³adów Pisma wiêtego i Cieniom Przybytku, poniewa¿ w
nich znajdujemy g³ówne tematy Biblii zebrane trochê tu,
trochê ówdzie (Iz. 28:10)  systematycznie, stopniowo
i ca³ociowo omówione i wzbogacone o liczne cytaty biblijne. Wierzymy, i¿ te dzie³a ujawniaj¹ harmoniê ka¿dego biblijnego ustêpu i doktryny samej z sob¹, z wszystkimi innymi ustêpami i doktrynami biblijnymi, z Boskim
charakterem, ofiarami za grzech, faktami i zamierzeniami Biblii.
Tym, którzy przeczytali i przyswoili sobie powy¿sze
treci, polecamy podstawowe artyku³y epifaniczne, takie
jak: Ostatnie pokrewne czynnoci Eliasza i Elizeusza;
Czas ¿êcia; Ruta; Kozio³ Azazela; Wielka Kompania; M³odociani Godni; Quasiwybrani itp. Mo¿na je znaleæ w tomach epifanicznych oraz wczeniejszych numerach TERANIEJSZEJ PRAWDY.
BS `99,29-30

