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Zwiastun Chystusowego Królestwa

KONGREGACJONALIZM
(Czêæ 2)

ROBERT BROWNE

J

AK W Y K A Z A L I  M Y w poprzednim numerze, Koció³, pod zwierzchnictwem Chrystusa jako G³ow¹, jest zarz¹dc¹ swoich w³asnych spraw i jest ca³kowicie
niezale¿ny od osób z zewn¹trz, od zborów, organizacji i wodzów religijnych. Robert
Browne by³ tym szczególnym s³ug¹, który przywróci³ tê prawdê i w ten sposób zainicjowa³ ruch, który zosta³ wch³oniêty przez koció³ znany jako Koció³
Kongregacjonalny.
Browne urodzi³ siê trzy mile na pó³noc od Stamfordu, w hrabstwie Rutlandshire,
w Anglii, oko³o 1550 roku, a zmar³ w Northampton, w hrabstwie Northamptonshire,
w 1631 roku. Pochodzi³ z dobrej rodziny, w której znajdowali siê tacy krewni jak
wielki Kanclerz, Lord Burghley. Oko³o 1568 roku wst¹pi³ do Corpus Christi College
stanowi¹cego czêæ Uniwersytetu w Cambridge i w 1572 roku uzyska³ stopieñ naukowy. Przez trzy lata uczy³ w szkole i w tym czasie uczyni³ sobie wrogów wskazuj¹c
na upad³y stan Kocio³a Anglikañskiego. W 1578 roku powróci³ do Cambridge, aby
dalej studiowaæ i wówczas zosta³ cz³onkiem rodziny Richarda Greenhama, niezwykle pobo¿nego purytañskiego duchownego. Greenham uczy³ go teologii i zachêca³ do
g³oszenia Ewangelii.
Browne, jako kaznodzieja, wkrótce sta³ siê s³awny i poproszono go o objêcie jednej z
kazalnic w Cambridge. Odmówi³ z tego powodu, i¿ nie wierzy³ w Episkopalne wywiêcenie i dlatego nie móg³ mu siê poddaæ. Zwi¹zane z tym konflikty umys³owe za³ama³y
jego s³abe zdrowie fizyczne.
Formalizm religijny tamtych czasów stanowi³ dla niego wielkie utrapienie i dlatego
Browne bardzo pragn¹³ spo³ecznoci z prawdziwie powiêconym ludem. Pisz¹c w trzeciej osobie powiedzia³ o sobie:
Nie mia³ odpoczynku rozmylaj¹c o tym, co móg³by uczyniæ dla imienia i królestwa
Bo¿ego. Czêsto skar¿y³ siê na te z³e dni i ze ³zami szuka³ tych prawych ludzi s³awi¹cych
Boga, z którymi móg³by ¿yæ i razem siê radowaæ z tego, ¿e oni odrzucili obrzydliwoæ.
Po powrocie do zdrowia dowiedzia³ siê, ¿e tacy wierz¹cy s¹ w Norfolk, w po³udniowo-wschodniej Anglii, dok¹d Browne siê uda³ i pozosta³ kilka miesiêcy, przez ten
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ca³y czas badaj¹c Bibliê i modl¹c siê o wiat³o, jak ników, powróci³ w 1583 roku przez Szkocjê do Anglii.
wyjæ z formalizmu Kocio³a Anglikañskiego. Jego Wkrótce potem zniszczy³ swój wp³yw w Prawdzie i
badania i modlitwy zosta³y pob³ogos³awione wiat³em, skompromitowa³ swój ruch, ponownie wstêpuj¹c do
i¿ prawdziwy koció³ sk³ada siê z powiêconych Kocio³a Episkopalnego  chocia¿ nie podda³ siê
wierz¹cych; ¿e jego rz¹dowe w³adze dotycz¹ ludu Episkopalnemu wywiêceniu i nie wyrzek³ swoich zawolnego od dyktatów osób z zewn¹trz, z kocio³ów, sad. W pewnej mierze pozwolono mu na ten trochê
dziwny przywilej dziêki wp³ywowi jego wuja, Lorda
grup kocio³ów lub grup wodzów.
To doprowadzi³o go do zorganizowania z pewny- Burghleya. (Byæ mo¿e wiele lat s³abego zdrowia, rymi pokrewnymi duszami takiego zboru w Norwich w gorystyczne kary wiêzienia, k³opoty w jego Holender1580 roku. Z myl¹ o wzajemnej pomocy ze strony skim Kociele oraz wybuch wie¿ej fali przeladowañ
w Anglii os³abi³y jego umys³ i
braci, on uczyni³ to, co okaza³o
rzeczywicie w pewnym stopsiê b³êdem - regularne zebrania
Idea Brownea o wiêtym ludzie
niu sta³ siê nienormalny, a czazborowe, na których wzajemnie
w
zwi¹zku
przymierza
z
Bogiem
sami by³ zupe³nie nieodpowiewskazywano na swoje wady.
dzialny.) Jego pisma na temat
by³a podstaw¹ jego przekonania,
Ale ten zwyczaj wyrz¹dzi³
jego szczególnej prawdy zosta³y
i¿ Koció³ jest w stanie
krzywdê wszystkim, do których
w 1583 roku zebrane i spalone
siê odnosi³.
zarz¹dzaæ sob¹ bez
podczas powieszenia dwóch jeRZ¥DY KOCIO£A
zewnêtrznego nadzoru. Jeli
go wspó³pracowników, CoppinBrowne rozwija³ swoje
Koció³ zbiorowo zosta³ natchga i Thackera. Widocznie w³apogl¹dy wed³ug zasad Biblijnedze kocielne s¹dzi³y, i¿ idee
niony Duchem Bo¿ym, to
go nauczania o uprawnieniach
Brownea spotykaj¹ siê z szeroKoció³ jest dobrze przygozboru do rz¹dzenia [patrz
kim oddwiêkiem. Przeladotowany do rozpoznania kwaliwk³adka obok]. Naturalnie, tawania nastêpowa³y po ka¿dej
fikacji swoich poszczególnych
próbie o¿ywienia tego ruchu
ka teoria o rz¹dzie kocielnym
cz³onków
co
do
ich
nadawania
przez prawie ca³e stulecie.
oznacza³a od³¹czenie od panuANALIZA NAUK
j¹cego Kocio³a Anglikañskiesiê do pe³nienia urzêdów w
BROWNEA
go. Na tronie zasiada³a wtedy
Kociele. Znaczy to, i¿
El¿bieta I. Nie ¿¹da³a ona, jako
Nauki Brownea przedstawiaupowa¿nienie do rz¹dzenia w
prawa kraju, ujednolicenia wie³y prawdê o rz¹dzeniu kocioKociele nie pochodzi od ludzi,
rzeñ i nauk, lecz ¿¹da³a ujed³em w opozycji do papieskiego
lecz od Boga, przez odpowiednolicenia pod wzglêdem cz³onb³êdu na ten temat, jednak by³o
kostwa w kociele i wyznania
nie przyzwolenie i zgodê
to co wiêcej  by³ to protest
kultu religijnego pod grob¹
przeciwko wszystkim klerykalKocio³a. A zatem jego pogl¹d
wieckich kar. Prawo to dopronym formom rz¹dzenia kociopochodzi od uwiêconej
wadzi³o do przeladowañ brata
³em, jakie panowa³y w Wieku
demokracji.
Brownea i jego towarzyszy,
Ewangelii, by³o to przywrócektórzy od³¹czyli siê od kocio³a
nie ludowi Pañskiemu pierwotpañstwowego i nie u¿ywali Ksiêgi Wspólnych Mod- nej apostolskiej formy rz¹dzenia kocio³em, tak dawno
litw, bêd¹cej form¹ nabo¿eñstw ogólnie stosowan¹ w utraconej. Tym sposobem uderzy³o to w pierwszy z³y
Kociele Episkopalnym.
krok wielkiego odstêpstwa; nie zapominajmy bowiem,
Browne odbywa³ karê w nie mniej ni¿ 32 wiêzie- i¿ klerykalizm, w tej formie, któr¹ potem nazwano
niach, o niektórych z nich mówi siê, ¿e w po³udnie nie Prezbiterianizmem i Episkopalizmem, by³ pierwszym
móg³ zobaczyæ w³asnej d³oni wyci¹gniêtej przed sie- zewnêtrznym objawem wielkiego odstêpstwa w
bie. Te przeladowania zmusi³y ten ma³y koció³ do rz¹dzeniu kocio³em, a jego pierwszym sekretnym dziwyemigrowania do Holandii, gdzie osiedli³ siê w Mid- a³aniem by³a bezbo¿na ambicja pewnych wodzów, by
delbergu. Ze strony pañstwa mieli tu wolnoæ wiary i staæ siê wielkimi poród braci (2 Tes. 2:7).
praktyki, i przez pewien czas wszystko siê dobrze
Do odstêpstwa w rz¹dzeniu Kocio³em dochodzi³o
uk³ada³o.
krok po kroku. Odejcie od podstawowych regu³ rz¹Tu Browne napisa³ kilka powa¿nych rozpraw wy- dzenia Kocio³em by³o pniem drzewa, z którego wyjaniaj¹cych i udowadniaj¹cych doktrynê o demokrac- ros³o i wypuci³o ga³êzie wielkie odstêpstwo.
ji Kocio³a pod zwierzchnictwem Chrystusa jako G³oBIBLIJNY POGL¥D NA RZ¥DY KOCIO£A
w¹. Presja trudnych czasów i wzajemna krytyka na zeBiblijnym idea³em jest, by lokalni starsi byli s³ubraniach spowodowa³y rozbicie kongregacji. Browne
zrezygnowa³ z urzêdu pastora i, z garstk¹ zwolen- gami Pana i zboru, wybranymi przez Pana w g³oso-
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waniu zboru, nie po to, aby nad nim panowaæ, lecz by
s³u¿yæ zborowi.
Przez wiêksz¹ czêæ okresu Efeskiego wczesnego
kocio³a gor¹ca mi³oæ braci do Pana, Prawdy i jednych do drugich wyra¿a³a siê w gorliwie prowadzonej
dzia³alnoci misyjnej, wzajemnym budowaniu siê i
przynoszeniu sobie nawzajem pomocy w ziemskich
potrzebach. Wierny nadzór Aposto³ów ogranicza³ ambicje ¿¹dnych w³adzy wodzów do tajników ich serc.
Aposto³owie zapowiadali i ostrzegali przed wielkim
odstêpstwem (np. w. Pawe³ w Dz.Ap. 20:28-31), które jednak¿e nie zaczê³o siê objawiaæ przed mierci¹
wszystkich Aposto³ów, z wyj¹tkiem jednego  w.
Jana.
Jan relacjonuje pierwsze zewnêtrzne oznaki tego
odstêpstwa w zwi¹zku z przechwytywaniem w³adzy
przez Diotrefesa (3 Jana 9, 10) [Diotrefes  przybrane
dziecko Jupitera  Szatan]. Przesiewacze, podczas
piêciu przesiewañ ¯niwa ¯ydowskiego, mniej lub bardziej przechwytywali w³adzê, lecz te dzia³ania mia³y
miejsce po ich oddzieleniu siê od braci i nie zawieraj¹
siê w przepowiedzianym przez Aposto³ów wielkim
odstêpstwie, które, jak zapowiedzia³ w. Pawe³, mia³o
przyjæ po jego odejciu, prawdopodobnie w 66 lub 67
roku, po zakoñczeniu siê piêciu przesiewañ.
KONGREGACJONALIZM
SKOMPROMITOWANY
Oko³o 1589 roku pojawili siê w Anglii Barrows i
Greenfield, którzy zaczêli przemieniaæ ruch zapocz¹tkowany przez brata Brownea w sektê. Wprowadzili
oni wypaczenie, które uczyni³o ich naukê elementem
porednim pomiêdzy prawdziwym Kongregacjonalizmem a Prezbiterianizmem  zbór móg³ czyniæ wszystko, co mu siê podoba³o, ale podlega³ wetu starszych
 tym sposobem objawili oni swoje sk³onnoci do
przechwytywania w³adzy. Trochê póniej ich pogl¹d
by³ zalecany przez Johnsona i Ainswortha oraz przez
Robinsona, pastora w kociele, z którego pochodzi³o
wielu pielgrzymów, którzy wyl¹dowali w Plymouth,
Massachusetts, w 1620 roku. W Ameryce ten sam pogl¹d przez ca³e stulecie by³ daleko posuniêty w Kongregacjonalizmie Nowej Anglii przez Goodwina,
Cottona, Hookera, Davenporta, Mathersów, itd.
Ten zakwas zosta³ usuniêty przez Jana Wisea z
Ipswich, Massachusetss (1652-1725) i Nathaniela Emmonsa z Franklin, Massachusetts (1745-1840), którzy
z nieodpart¹ logik¹ bronili na podstawie Biblii czystej
kongregacjonalnej zasady. Henryego Martina Dextera
z Bostonu (1821-1890) mo¿na wymieniæ jako jednego
z najzdolniejszych Kongregacjonalnych orêdowników
Kongregacjonalizmu, jakiego naucza³ Brown.
Oprócz argumentów ju¿ przytoczonych w naszych
Sztandarach Biblijnych z marca i kwietnia, jak
równie¿ z maja i czerwca na temat Roberta Brownea,
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zauwa¿my co nastêpuje: 1. Demokracja w zborze naprawia z³e postêpowanie i z³e cechy; 2. Zborowi mo¿na powierzyæ odpowiednie w³adze; 3. Demokracja w
kocio³ach sprzyja sprawiedliwoci. Rozwiniemy te
punkty.
DEMOKRACJA ZBOROWA
KORYGUJE Z£E POSTÊPOWANIE
Ci, którzy opierali siê wewnêtrznym i zewnêtrznym
wysi³kom odebrania w³adzy kongregacji pokazywali
jak doktryna o demokracji w zborze w jego autonomii
i niezale¿noci od wszystkich zewnêtrznych osób, zborów i organizacji religijnych, pod rz¹dami Chrystusa,
koryguje z³e postêpowanie i wady. Z pewnoci¹ ona
karci i koryguje siêganie po w³adzê, bowiem odcina
jego wykonywanie, ilekroæ ono wystêpuje u starszego
zboru. Karci i koryguje z³e postêpowanie biskupów,
którzy panuj¹ nad zborami i ich s³ugami. Ogólnie mówi¹c, pycha i ambicja tych, którzy siêgaj¹ po w³adzê
znajduj¹ w niej sta³¹ naganê i naprawê. Wytrwale protestuje przeciwko grzechom, i je naprawia, czyni¹c tak
samo wobec klerykalnego uzurpatorstwa, panowania,
tyranii, przes¹dów, samowywy¿szania, ciemiê¿enia i
b³êdu, do których zawsze prowadzi klerykalizm (jako
przeciwieñstwo eklezjalizmu).
Zobojêtnienie wobec prawdziwych duchowych
spraw i zainteresowañ, które zawsze powstaj¹ w
wyniku klerykalizmu u tych, którzy go praktykuj¹, w
ten sposób zostaje skarcone i naprawione. Ograbianie,
degradacja, ignorancja, s³aboæ, formalizm, wiatowoæ, s³u¿alczoæ i cierpienia, do których prowadzi

 Separatyci
 Purytanie
 Nonkonformici
 Te wszystkie nazwy odnosz¹ siê do
Kongregacjonalistów. Kongregacjonalizm
jest nacechowany przynajmniej piêcioma
w³aciwociami:
1. Ka¿dy zbór jest zgromadzeniem
prawdziwie wierz¹cych
2. Autorytet w kociele spoczywa
na Chrystusie
3. Nauki Biblii s¹ zrozumia³e
4. Ka¿dy zbór sam powinien stosowaæ
karnoæ
5. Chocia¿ ka¿dy zbór jest niezale¿ny w
rz¹dzeniu, zazwyczaj zbory s¹ wspó³zale¿ne i powinny utrzymywaæ ze sob¹ spo³ecznoæ dla wspólnego po¿ytku.
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uzurpatorsko klerykalne panowanie w tych, których
sobie podporz¹dkowuj¹, spotyka siê z potê¿nym
sprzeciwem i jest korygowane przez prawo zboru do
rz¹dzenia sob¹.
Ta przez Boga dana niezale¿noæ ka¿dego zboru
ogranicza i naprawia niedosz³ych karierowiczów oraz
tych, którzy siêgaj¹ po w³adzê w zborze, odsuwaj¹c
ich od urzêdów i przyznaj¹c ni¿szy urz¹d w kociele
tym, którzy usi³uj¹ nim kierowaæ.
Wszelkie knowania zmierzaj¹ce do nadzorowania
spraw gospodarczych, wyborów i utrzymywania dyscypliny w zborze ze strony któregokolwiek z jego
cz³onków, oficjalnych lub nieoficjalnych, s¹ negowane
i karcone. To koryguje niebraterskie zachowanie siê
tych, którzy usi³uj¹ obaliæ, obejæ, ograniczyæ, lub unikn¹æ podstawowych zasad demokracji w zborze wyra¿onych w jego autonomii i niezale¿noci.
Niepos³uszeñstwo ³ami¹cych zasady eklezjalizmu
i ka¿de niew³aciwe zachowanie starszego lub diakona
zostaje naprawione. Leniwy starszy, niedba³y diakon i
zobojêtnia³y cz³onek zboru jest karcony i reformowany. W dyscyplinarnym zarz¹dzaniu naprawia, w celu pokuty, a w przypadku braku skruchy naprawia z³o
przez wy³¹czenie ze spo³ecznoci.
Zbli¿enie Prezbiteriañskie
Prezbiterianie, sprzeciwiaj¹c siê kongregacjonalnej demokracji, mówi¹, ¿e wed³ug Biblii idea³em powinna byæ arystokracja, sk³adaj¹ca siê ze starszych
lokalnych i synodalnych, wybierana przez koció³.
Obroñcy praw zboru udowodnili, ¿e to jest b³êdne, ¿e
Pismo wiête uczy, i¿ zbory apostolskie same wybiera³y wszystkich swoich s³ug, prowadzi³y swoje w³asne
sprawy i stosowa³y w³asn¹ dyscyplinê.
Zbli¿enie Episkopalne
Episkopalici argumentuj¹, ¿e zarz¹dzanie Kocio³em le¿y w rêkach biskupów, którzy, jak siê utrzymuje, posiadaj¹ apostolsk¹ sukcesjê. Jednak¿e z Pisma
wiêtego jasno wynika, i¿ chocia¿ Aposto³owie otrzymali moc zwi¹zywania i rozwi¹zywania (Mat.
16:19) w Kociele jako ca³oci, pozwalali poszczególnym kongregacjom dzia³aæ jako autonomiczne jednostki.
Obydwu tym zbli¿eniom przeczy fakt, i¿ okrelenia starszy (presbyteros) i biskup (episcopos) s¹ u¿ywane wymiennie w Nowym Testamencie (np. Tytus
1:5, porównaj z wersetami 6-9).
ZBOROWI MO¯NA POWIERZYÆ
W£ADZÊ DEMOKRATYCZN¥
Na zastrze¿enie, i¿ zborowi nie mo¿na powierzyæ
takiej w³adzy odpowied brzmi, ¿e pod zwierzchnictwem Chrystusa mo¿na. Pod zwierzchnictwem Chrystusa mo¿na uzyskaæ lepsze rezultaty, ni¿ w jakikolwiek
inny sposób. Zastrze¿enie, ¿e praktykowanie eklezjal-
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izmu pozbawia zbór s³u¿by zdolniejszych, bardziej
dowiadczonych i kompetentnych, profesjonalnych
przywódców, jacy s¹ do dyspozycji w prezbiteriañskim, episkopalnym, patriarchalnym czy te¿ papieskim zarz¹dzaniu kocio³em, jest odrzucone przez
prosty fakt zwierzchnoci Chrystusa, pod w³adz¹ której eklezja jest demokracj¹, posiadaj¹c autonomiê i
niezale¿noæ od wszystkich zewnêtrznych osób, zborów i organizacji religijnych lub wodzów.
Pierwsi Kongregacjonalici pokazali, ¿e ta doktryna sprzyja sprawiedliwoci, bowiem uznaje Boskie
zarz¹dzenia odnonie rz¹dzenia kocio³em.
Podobnie pokazali oni, i¿ ta doktryna jest oparta na
dobrych zasadach, okazuje siê pomocna, poniewa¿ uznaje i poddaje siê zwierzchnoci Chrystusa we wszystkich sprawach dotycz¹cych Kocio³a. U¿ywali tej
nauki, by sk³oniæ braci do takiego uznania i akceptacji
Boskiego porz¹dku w rz¹dzeniu Kocio³em oraz do
takiej wiedzy i poddania siê braci Chrystusowi, jako
swojej G³owie, we wszystkim. Takie nauczanie wpoi³o
braciom w³aciwe zrozumienie ich równych praw
wobec siebie jako cz³onków Kocio³a.
Ta idea pomog³a starszym nauczyæ siê s³usznej
lekcji, ¿e s¹ s³ugami, a nie panami nad zborem, tym
sposobem pog³êbiaj¹c ich pokorê.
NAUCZANIE W SPRAWIEDLIWOCI
ZACHÊCA£O KOCIO£Y DO DZIA£ANIA
JAKO DEMOKRACJE
Zasada eklezjalizmu pomog³a zaostrzyæ u ka¿dego
cz³onka poczucie odpowiedzialnoci w rozumnym
wspó³pracowaniu jako oko i rêka Pana w sprawach
zboru. Mia³o to miejsce przy wyborze urzêdników, za³atwianiu spraw gospodarczych, utrzymywaniu dyscypliny, przerywaniu spo³ecznoci z wy³¹czonymi z
pewnych powodów, przyjmowaniu z odpuszczeniem
pokutuj¹cych lub wysy³aniu ewangelistów.
Demokracja w zarz¹dzaniu, jak¹ mieli bracia
zwiêksza³a bratersk¹ mi³oæ i troskê jednych o drugich
jako cz³onków tego samego Cia³a. Te podstawowe zasady, na których zbór by³ oparty, zachêca³y do cichoci, nieskwapliwoci i cierpliwoci z uwagi na ró¿nicê
zdañ odnonie tego, co jest wol¹ Pana.
Niezale¿noæ i samodzielne rz¹dzenie sob¹ pobudza³y zbór do wiêkszej mi³oci i do obrony wolnoci, któr¹ Chrystus swój lud uczyni³ wolnym (Gal. 5:1).
To pomaga³o zwiêkszyæ ich mi³oæ do ofiary na
rzecz innych wspó³cz³onków, by pomóc wszystkim
uznaæ jednoæ, wewnêtrzn¹ ró¿norodnoæ i wzajemnoæ Cia³a Chrystusowego.
To pomaga³o wzbudziæ wiarê w nadrzêdn¹ w³adzê
Pana we wszystkich rzeczach w sprawach zboru i pobudza³o do mi³oci oraz pos³uszeñstwa prawu i porz¹dkowi w kociele.
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To pomaga³o w odci¹ganiu braci od wiatowych
zarz¹dzeñ odnonie wykonywania pracy kocio³a, jak
równie¿ w uwiêcaniu siê. Ka¿dy koció³ by³ zachêcany, aby staæ siê wiec¹ gorej¹c¹ i wiec¹c¹ we
w³asnej spo³ecznoci, a tak¿e na zewn¹trz w ewangelicznej gorliwoci (Jan 5:35).
To pomaga³o w pobudzaniu starszych i zboru do
wzajemnej mi³oci, wspó³czucia, spo³ecznoci i pomocy w swoich wzajemnych relacjach. Wytwarza³o te¿
s³odkie kadzid³o dziêki stosowaniu w braciach ³ask
Ducha  wydanie po¿¹danych owoców przez nauczanie w sprawiedliwoci.
Ta doktryna wykroczy³a poza obrêb Kongregacjonalizmu i uczyni³a owocnymi ziemie kilku in-
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nych denominacji, takich jak Baptyci, Adwentyci,
wielu organizacji Luterañskich i innych kocio³ów.
Kierujemy napomnienie do wszystkich naszych braci:
Stójcie tedy w tej wolnoci, któr¹ nas Chrystus wolnymi uczyni³, a nie poddawajcie siê znowu pod jarzmo
niewoli (Gal. 5:1). Do starszych: wype³niajcie napomnienia 1Piotra 5: 1-3. Do kongregacji: mi³ujcie,
wspierajcie, zachêcajcie i wspó³pracujcie ze swoimi
starszymi i diakonami tak d³ugo, jak dzia³aj¹ oni jako
wasi s³udzy w i pod zwierzchnictwem Chrystusa. Napominamy wszystkich do braterskiej mi³oci, nieskwapliwoci, wyrozumia³oci, cichoci, wzajemnej
troski, wzajemnej oceny i wspó³pracy. Pracujmy i
módlmy siê z ca³ego serca, do osi¹gniêcia tego celu.
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CZESNY wp³yw religii na Kolonialn¹ Amerykê, zw³aszcza wp³yw Prezbiteranizmu, Metodyzmu i Kongregacjonalizmu, przyniós³ owoce w ustroju Stanów Zjednoczonych, umieszczaj¹c je na czele pañstw demokratycznych.
Zwi¹zek pomiêdzy demokracj¹ w Kociele i demokracj¹ w pañstwie nie pozosta³ bez wp³ywu na mylicieli spo³ecznych i politycznych. Manifest Przeznaczenia, pogl¹d ¿e Stany Zjednoczone s¹ pañstwem
wybranym przez Boga, jeli byæ mo¿e jest to teza
przesadzona, niemniej jednak odzwierciedla uczucia
tych, którzy wierzyli, ¿e ten kraj w tym wiecie mia³
do wype³nienia pewn¹ misjê.
Ten historyczny zwi¹zek jest czêsto przeoczany w
dzisiejszej wieckiej Ameryce. Dalej podajemy czêciowy przedruk artyku³u ze Sztandaru Biblijnego,
który upiêksza ten temat.
Wp³yw Kongregacjonalizmu
na Rz¹d Amerykañski
Inny wp³yw na rz¹d amerykañski mia³a demokratyczna forma zarz¹dzania kocio³em praktykowana
przez wielu Protestantów  forma rz¹dów Kongregacjonalnych.
M. Emile de Laveleye we Wstêpie do ksi¹¿ki Oscara Strausa pt. Geneza Republikañskiej Formy Rz¹du Stanów Zjednoczonych napisa³, ¿e wp³yw, jaki
religia wywiera na cz³owieka jest tak g³êboki, i¿ jego
ci¹g³¹ tendencj¹ jest dostosowywanie instytucji pañstwowych do form zapo¿yczonych z organizacji religijnej.
Takie formy rz¹dów wieckich jak monarchia,
arystokracja i demokracja s¹ porównywane do takich
rodzajów zarz¹dzania kocio³em jak episkopalizm,
prezbiterianizm i kongregacjonalizm. Monarchia, forma rz¹dów, w których w³adza spoczywa w rêkach jed-

nostki, jest podobna do episkopalizmu, czyli rz¹dów
jednego biskupa. Arystokracja, stanowi¹ca rz¹dy nielicznych, jest podobna do prezbiterianizmu, rz¹dów
kilku starszych. Demokracja, rz¹dy ludu, jest podobna
do kongregacjonalizmu, rz¹dów kongregacji.
John Wise (1652-1725), kongregacjonalny duchowny, pierwszy wielki amerykañski demokrata
by³ niezrównany poród kolonialnego kleru, dostrze-

gaj¹c zwi¹zek pomiêdzy rz¹dami w kociele i pañstwie. Jego ksi¹¿ka z 1717 roku, pt. Usprawiedliwienie
Rz¹du Kocio³ów Nowej Anglii, wznowiona w 1772,
usi³owa³a dowieæ, i¿ Demokracja jest Rz¹dem Chrystusa w Kociele i w Pañstwie. Od czasów Wisea
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inni pisarze dostrzegali ten zwi¹zek i potwierdzali
wp³yw Kongregacjonalizmu na rz¹d amerykañski. Poni¿ej cytujemy kilka przyk³adów.
Clinton Rossiter: Purytañska teoria genezy kocio³a w zgodzie wierz¹cych prowadzi³a bezporednio
do popularnej teorii pochodzenia rz¹du za zgod¹ rz¹dzonych. Doktryna o rz¹dzie ludu wyznawana w wielu
wioskach w Massachusetts by³a w du¿ej mierze zsekularyzowanym i rozszerzonym Kongregacjonalizmem.
Harry Stout: Kongregacjonalizm, z samej swej
natury, nie przyznaje nikomu suwerennej w³adzy. Tak
wiêc stwierdzamy, i¿ w Nowej Anglii w tych kocio³ach ludnoæ od samego pocz¹tku uprawia politykê demokratyczn¹, nigdy jej tak nie nazywaj¹c. W istocie
rzeczy wydaje mi siê, ¿e gdybymy zatrzymali przeciêtnego mieszkañca Nowej Anglii na pocz¹tku XVII
wieku i wymienili s³owo polityka, zna³by on to s³owo,
lecz instynktownie pomyla³by o polityce w Kociele.
Richard B. Morris, profesor historii amerykañskiej
na uniwersytecie w Columbia, pisze: Dok³adnie jak
koció³, który zosta³ stworzony przez osoby zawieraj¹ce porozumienie, tak samo polityczny porz¹dek
wy³ania siê jako dobrowolne powo³anie do ¿ycia
sprzymierzaj¹cych siê cz³onków spo³eczeñstwa 
My Naród z Preambu³y do Konstytucji. Mo¿na
przeledziæ bezporednie przejcie od biblijnego przymierza do porozumienia w kociele (Kongregacjonalizm), czy te¿ do konstytucji, stanowej, b¹d
federalnej.
OGRANICZENIA RZ¥DU
REPUBLIKAÑSKIEGO
W republice wszyscy ludzie s¹ równi wobec
prawa. Ka¿dy obywatel jest monarch¹, a ci monarchowie, swoimi g³osami, wyznaczaj¹ pewne jednostki ze
swojego grona, aby by³y ich przedstawicielami i s³ugami. Tak brzmi teoria, idea³, lecz wszyscy wiemy, i¿ jest
ona mniej lub bardziej wadliwa. Na pró¿no mo¿na by
utrzymywaæ, i¿ wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi
kiedy wiemy, ¿e istniej¹ wielkie nierównoci, wynikaj¹ce z urodzenia, charakteru, talentu i si³y woli.
Jednak¿e ten najwy¿szy rodzaj rz¹dzenia mo¿e
byæ w pe³ni oceniony jedynie przez ludzi inteligentnych i mo¿e wypracowaæ najwy¿sze dobro jedynie w
rêkach ludzi rozumnych i sumiennych, poddanych
Boskim zarz¹dzeniom. Chocia¿ republika by³aby idealnym stanem dla doskona³ych ludzi, to tak d³ugo, jak
cz³owiek jest niedoskona³y, ona tylko czêciowo spe³nia warunki tego stanu.
Bóg, który dla ka¿dego narodu ustanowi³ (Rzym.
13:1-7) formê rz¹du najlepiej przystosowan¹ do jego
politycznych idea³ów, rozwoju i stanu, m¹drze nie
zrz¹dzi³, aby wszystkie narody, indywidualnie lub
zbiorowo, mia³y tak wysoko rozwiniêt¹ formê rz¹du
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jak Ameryka w swoich poszczególnych stanach i jako
ca³oæ, czyli jako Stany Zjednoczone, bowiem dla
pewnych narodów takie demokratyczne instytucje
by³yby zgubne.
Dlatego te¿ On ustali³, aby pewne narody z powodu zupe³nego braku dowiadczenia w politycznych
idea³ach, rozwoju i stanie mia³y formê rz¹du monarchii absolutnej; aby inne za narody, trochê wiêcej dowiadczone w tych aspektach, mia³y ograniczon¹ monarchiê, a jeszcze inne, bardziej postêpowe w swoich
politycznych idea³ach, rozwoju i stanie, mia³y rz¹d
pó³-demokratyczny; aby jeszcze bardziej postêpowe w
tych aspektach narody mia³y prawie czyst¹ demokracjê, a najbardziej postêpowe pod tym wzglêdem
narody mia³y czyst¹ demokracjê, tak¹ jak¹ maj¹ Stany
Zjednoczone.
Z punktu widzenia Boskiego zrz¹dzenia 
ustalenia  w tej sprawie jest rzecz¹ w³aciw¹, aby
naród, który ju¿ wyrós³ z formy rz¹du niegdy odpowiednio przystosowanej do jego warunków zmieni³
formê rz¹du, z której wyrós³. Dlatego usuniêcie Wielkiej Brytanii od w³adzy i ustanowienie w³asnego rz¹du
z ludu, dla ludu i przez lud by³o ze strony naszych praojców rzecz¹ s³uszn¹ nie tylko wzglêdem cz³owieka,
ale tak¿e wzglêdem Boga.
Prawdziw¹ zasad¹, zarówno Boga, jak i ludzi, jest,
¿e rz¹dy czerpi¹ swoje uprawnienia ze zgody rz¹dzonych, bowiem naród jest zwi¹zkiem politycznym wielu spokrewnionych ludzi, powsta³ym dla ich wspólnych interesów politycznych. Z tego powodu Bóg
ustali³, aby ci, którzy zgadzaj¹ siê na monarchiê absolutn¹ mieli j¹, ci, którzy zgadzaj¹ siê na monarchiê w
stopniu ograniczonym mieli j¹, ci za, którzy zgadzaj¹
siê na pó³-demokracjê mieli j¹, a ci, którzy zgadzaj¹
siê na prawie czyst¹ demokracjê mieli j¹ oraz ci,
którzy zgadzaj¹ siê na czyst¹ demokracjê te¿ j¹ mieli.
FORMA RZ¥DU W KRÓLESTWIE BO¯YM
W obliczu niebezpieczeñstwa, jakie niesie ze sob¹
oddanie wielkiej w³adzy w rêce panuj¹cego oraz celowoci republikañskiej formy rz¹dów ludzi, przez ludzi i dla ludzi, powstaje pytanie, jak bêdzie w królestwie Bo¿ym? Te wspania³e rz¹dy nie bêd¹ w ¿adnym
znaczeniu ani republikañskie, ani socjalistyczne, lecz
bêdzie to monarchia. I nie bêdzie to nawet monarchia
ograniczona, lecz imperialna i autokratyczna.
Zamiast daæ ludzkoci wiêcej w³adzy i pozostawiæ
ustalanie wszystkiego przez powszechn¹ wolê i g³osowanie, królestwo Mesjasza uczyni rzecz wrêcz odwrotn¹. Ustanowi prawo, bêdzie karaæ ka¿de jego naruszenie i wska¿e ludziom fakt, ¿e nie s¹ w stanie odpowiednio rz¹dziæ sob¹, i ¿e z tego powodu Bóg zarz¹dzi³ ustanowienie królestwa Mesjasza, by rz¹dzi³o
ludmi, dopóki oni bêd¹ siê znajdowali w niedoskona³ym stanie, podnosz¹c ich przez restytucjê do pe³nej
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doskona³oci, kiedy bêd¹ w stanie, jak to by³o pierwotnie zamierzone, wszyscy byæ królami, lub te¿, w przypadku braku dojcia do tej normy, zostan¹ zniszczeni
jako nienaprawialni, kochaj¹cy siê w nieprawoci.
Ustawy tego królestwa bêd¹ bardziej wymagaj¹ce,
ni¿ przepisy jakiegokolwiek poprzedniego rz¹du, a
swobody ludzi zostan¹ ograniczone do stopnia, jaki
bêdzie naprawdê dotkliwy dla wielu, którzy dzisiaj
g³ono domagaj¹ siê zwiêkszenia wolnoci. Wolnoæ
zwodzenia, b³êdnego przedstawiania, siêgania po nie
swoje i oszukiwania innych bêdzie zupe³nie odebrana.
Wolnoæ, czy pozwolenie na czynienie jakiejkolwiek
formy z³a nie zostan¹ przyznane nikomu. Jedyn¹ wolnoci¹, jaka bêdzie zapewniona ka¿demu, bêdzie
prawdziwa i chwalebna wolnoæ synów Bo¿ych 
wolnoæ czynienia dobra sobie i innym w ka¿dy mo¿liwy sposób; lecz nic nie bêdzie mog³o krzywdziæ ani
niszczyæ w ca³ym tym wiêtym Królestwie. (Iz. 11:9;
Rzym. 8:21). W rezultacie rz¹dy te bêd¹ przez wielu
odczuwane jako surowe, ³ami¹ce wszelkie dotychczasowe zwyczaje i nawyki, jak równie¿ wszystkie obecne instytucje oparte na fa³szywych zwyczajach i
fa³szywych pojêciach o wolnoci. Z powodu swej
stanowczoci i si³y, rz¹dy te s¹ symbolicznie nazwane
¿elaznymi  I bêdzie ich rz¹dzi³ lask¹ ¿elazn¹.
Jehowa, nasz Bóg, bêdzie Autokrat¹, Jego wola
bêdzie zaprowadzona na ziemi, a wszyscy, którzy nie
bêd¹ z radoci¹ i z ca³ego serca pos³uszni Jego sprawiedliwym prawom, bêd¹c obdarzeni wystarczaj¹c¹
wiedz¹ i zdolnociami, zostan¹ odciêci  umr¹ mierci¹ wtór¹, ich ¿ycie zganie na zawsze.
KRÓLESTWO MESJASZA
NIE BÊDZIE TYRANI¥
Niektórzy z trwog¹ mogliby zapytaæ: czy to nie
by³by najniebezpieczniejszy stan rzeczy? Czy ja-
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kiejkolwiek rodzinie królewskiej, choæby by³a
szlachetna i szczodra, mo¿na by powierzyæ tak¹ autokratyczn¹ w³adzê bez obawy, ¿e zostanie ona wykorzystana do zniewolenia narodu i wywy¿szenia panuj¹cych? Czy nie nauczylimy siê tego z historii minionych 6000 lat? Czy nie widzimy koniecznoci ukrócania i kontrolowania w³adzy królów i rz¹dz¹cych? Czy
w coraz wiêkszej mierze nie uwiadamiamy sobie koniecznoci sprawowania rz¹dów przez spo³eczeñstwo?
Gdyby królestwo Chrystusa by³o tego samego
rodzaju, co obecne rz¹dy, dzia³aj¹c na takich samych
samolubnych zasadach, by³oby o wiele gorsze z
powodu wiêkszej w³adzy. Lecz ono bêdzie oparte na
innych zasadach. Zasady sprawiedliwoci i mi³oci bêd¹ podstaw¹ tego tronu, a nie niesprawiedliwoæ i samolubstwo. A wspierane, jak to bêdzie mia³o miejsce,
przez m¹droæ i moc Bo¿¹, doprowadzi do dobrych
skutków, wiecznych b³ogos³awieñstw dla prawych w
sercu. Wszelka jego w³adza i ca³a m¹droæ jego w³adców bêdzie wykonywana z mi³oci¹ i sprawiedliwie,
dla dobra upad³ej ludzkiej rodziny, dla podnoszenia do
doskona³oci wszystkich chêtnych i pos³usznych.
W tym miejscu koñczymy nasz¹ prezentacjê Kongregacjonalizmu. Naszym zamiarem nie by³o wynoszenie
jednej denominacji ponad inne. wiecki Ruch Misyjny
Epifania, jako ruch niedenominacyjny, wierzy, i¿
wszyscy ci, którzy przyjêli zbawcz¹ moc Zbawiciela,
Pana Jezusa Chrystusa, s¹ usprawiedliwieni przez wiarê, nie przez denominacjê.
BS 99, 41-46.

SPROSTOWANIE
W Sztandarze Biblijnym nr 147, str. 33 w drugim akapicie,
6 linijka od góry jest: ... piêæ krêgów krzy¿owych 
powinno byæ: piêæ krêgów lêdwiowych.

BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W WIETLE ROZUMU

W

¿aden sposób nie mo¿na uniewa¿niæ prawdziwoci
pewnych ksi¹g Biblii, takich jak: Ksiêgi Królewskie,
Kronik, Sêdziów itd., gdy siê mówi, ¿e s¹ one prawdziw¹ i
pieczo³owicie opisan¹ histori¹ wa¿nych wydarzeñ oraz osób
z czasów, w których ci pisarze ¿yli. Gdy siê pamiêta, ¿e
Pisma hebrajskie zawieraj¹ opisy historyczne, przepisy
prawa oraz proroctwa i ¿e ich dane historyczne, genealogiczne itp. by³y bardziej sprecyzowane w podawaniu
szczegó³owych okolicznoci w zwi¹zku z oczekiwaniem, i¿
obiecany Mesjasz narodzi siê w prostej linii z Abrahama,
rozumiemy powód odnotowywania pewnych faktów historycznych, rozwa¿anie których wydaje siê niedelikatne w
odczuciu cz³owieka dwudziestego wieku. Na przyk³ad,
wyrany zapis o pochodzeniu narodów Moabitów i Ammonitów i ich pokrewieñstwie z Abrahamem i Izraelitami
by³ widocznie potrzebny w rozumieniu historyka, aby podaæ
dok³adne dane maj¹ce zwi¹zek z ich pochodzeniem (1
Moj.19:36-38). Ponadto podany jest podobny opis o dzie-

ciach Judy, z których wywodzi siê król Dawid, od którego
genealogia Marii, matki Jezusa, i Józefa, jej mê¿a (£uk.
3:23,31,33,34; Mat.1:2-16) prowadzi wstecz do Abrahama.
Bez w¹tpienia potrzeba ustalenia dok³adnego rodowodu
posiada³a du¿e znaczenie, z tego bowiem pokolenia (1
Moj.49:10) mia³ siê narodziæ panuj¹cy Król Izraela i
obiecany Mesjasz, st¹d szczegó³y nie podawane w innych
wypadkach (1 Moj.38).
Podobne lub ró¿ne mog³y byæ powody zapisania innych
faktów historycznych w Biblii, których u¿ytecznoæ mo¿emy zrozumieæ w przysz³oci. Gdyby opisywane zdarzenia
nie by³y faktami historycznymi a rozprawami na temat
moralnoci, bez uszczerbku mog³yby byæ opuszczone,
aczkolwiek nikt rozs¹dny nie powie, ¿e Biblia gdziekolwiek
popiera nieczystoæ. Ponadto dobrze by³oby zwróciæ uwagê
na to, i¿ takie same fakty mo¿na mniej lub bardziej delikatnie wyraziæ w ka¿dym jêzyku. T³umacze Biblii byli, s³usznie zreszt¹, zbyt sumienni, aby opuciæ jakikolwiek zapis,
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poza tym ¿yli w czasach, w których nie potrafiono dobieraæ
tak wyrafinowanych wyra¿eñ, jak obecnie. To samo mo¿na
powiedzieæ o wczesnych okresach biblijnych i sposobach
wyra¿ania siê. Na pewno cz³owiek najbardziej wymagaj¹cy
nie bêdzie mia³ zastrze¿eñ w tym wzglêdzie w odniesieniu
do ¿adnego wyra¿enia w Nowym Testamencie.
KSIÊGI MOJ¯ESZA
I OG£OSZONE W NICH USTAWY
Piêæ pierwszych ksi¹g Biblii znamy jako Piêcioksi¹g
Moj¿esza, mimo, ¿e one nigdzie nie wymieniaj¹ jego imienia jako autora. To, ¿e by³y napisane przez Moj¿esza lub
pod jego kierunkiem, jest wnioskiem uzasadnionym. Opis
mierci i pogrzebu Moj¿esza móg³ byæ dodany przez jego
sekretarza. Pominiêcie potwierdzenia, ¿e owe ksiêgi zosta³y
napisane przez Moj¿esza, nie jest dowodem, i¿ ich nie napisa³, gdyby bowiem napisa³ je kto inny, by zwieæ i
wprowadziæ w b³¹d, z pewnoci¹ stwierdzi³by, aby w ten
sposób wzmocniæ swoje oszustwo, i¿ napisa³ je wielki przywódca lub m¹¿ stanu Izraela (Por.: 5 Moj.31:9-27). Jednej
rzeczy jestemy pewni, mianowicie tej, ¿e Moj¿esz
wyprowadzi³ z Egiptu naród Hebrajczyków. Zorganizowa³
go przy pomocy ustaw przedstawionych w Piêcioksiêgu, a
naród ów jednomylnie przez ponad trzy tysi¹ce lat traktowa³ te ksiêgi jako dar otrzymany od Moj¿esza. Traktowano je jako wiête i dbano, by jota i kreska nie zosta³y
zmienione, daj¹c tym samym gwarancjê czystoci tekstu.
Pisma Moj¿esza zawieraj¹ jedyn¹ wiarygodn¹ historiê,
jaka ocala³a z epoki, któr¹ opisuje. Historia chiñska usi³uje
rozpocz¹æ od stworzenia wiata, opowiadaj¹c, jak Bóg w
³ódce wyp³yn¹³ na wody i trzyman¹ w rêku bry³ê ziemi
wrzuci³ do wody. Ta bry³a ziemi, jak dowodz¹, sta³a siê
wiatem itd. Ca³a ta historia jest pozbawiona sensu i nawet
dziecko o przeciêtnej inteligencji nie pozwoli siê ni¹ zwieæ.
Tymczasem opis podany w ksiêdze Genesis rozpoczyna siê
rozumnym za³o¿eniem, ¿e Bóg, Stwórca, inteligentna pierwsza przyczyna, istnia³ ju¿ przed rozpoczêciem dzie³a
stwarzania. Opis ten nic nie mówi o Boskim pocz¹tku, ale o
Boskim dziele i pocz¹tku tego dzie³a oraz systematycznym
uporz¹dkowanym rozwoju  Na pocz¹tku stworzy³ Bóg
niebo i ziemiê. Potem, przechodz¹c do pocz¹tku powstania
Ziemi bez szczegó³owych wyjanieñ, opowiada o szeciu
dniach [epokowych] przygotowywania jej dla cz³owieka.
Relacja ta jest faktycznie potwierdzana przez narastaj¹ce w
ci¹gu czterech tysiêcy lat wiat³o nauki. Dlatego daleko
rozs¹dniejszym jest przyjêcie twierdzenia, ¿e autor tej ksiêgi, Moj¿esz, by³ natchniony przez Boga, ni¿ przypuszczaæ,
¿e inteligencja jednego cz³owieka przewy¿sza³a po³¹czon¹
inteligencjê oraz poszukiwania pozosta³ych ludzi, wspomagane przez nowoczesne przyrz¹dy i milionowe fundusze
przez okres trzech tysiêcy lat.
Nastêpnie przyjrzyjmy siê systemowi ustaw przedstawionych w tych pismach. Na pewno nie mia³y one równych
sobie w owych czasach ani od tych czasów do dwudziestego
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wieku. Ustawy obecnego wieku s¹ wzorowane na zasadach
przedstawionych w Prawie Moj¿eszowym i g³ównie opracowywane przez ludzi uznaj¹cych Prawo Moj¿eszowe jako
pochodz¹ce od Boga.
Dekalog jest krótkim streszczeniem ca³ego prawa.
Dziesiêæ Przykazañ domaga siê czci i moralnoci, co musi
uderzyæ ka¿dego ich badacza jako godne uwagi. Gdyby
nigdy przedtem nie znano tych przykazañ a znaleziono teraz
wród ruin i pami¹tek Grecji, Rzymu lub Babilonu (narodów, które powsta³y i upad³y dawno po wydaniu tych ustaw)
podziwiano by je jako cudowne, jeli nie nadprzyrodzone.
Ale obeznanie z nimi i ich ¿¹daniami zrodzi³o w jakim
stopniu obojêtnoæ, ich rzeczywista wielkoæ nie jest dostrzegana. Widz¹ j¹ tylko nieliczni. Prawd¹ jest, ¿e przykazania te nie ucz¹ o Chrystusie. Nie by³y te¿ dane chrzecijanom, lecz Hebrajczykom, nie uczy³y wiary w okup, ale
przekonywa³y ludzi o ich grzesznym stanie i potrzebie okupu. Istota owych przykazañ zosta³a streszczona przez za³o¿yciela chrzecijañstwa w s³owach: Przeto¿ bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze
wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myli twojej, i ze
wszystkiej si³y twojej, oraz Bêdziesz mi³owa³ bliniego
twego, jako samego siebie Mar.12:30,31.
System rz¹dzenia ustanowiony przez Moj¿esza ró¿ni³ siê
od wszystkich innych, staro¿ytnych i wspó³czesnych, tym,
¿e jak twierdzono, pochodzi³ od samego Stwórcy, wobec
którego naród odpowiada³. Utrzymywano, i¿ jego ustawy
oraz instytucje, cywilne i religijne, pochodzi³y od Boga i,
jak siê o tym wkrótce przekonamy, by³y w doskona³ej harmonii z tym, o czym rozum nas poucza, i¿ jest charakterem
Boga. W przybytku znajduj¹cym siê w centralnym punkcie
obozu, w wi¹tnicy najwiêtszej znajdowa³ siê dowód
obecnoci Jehowy jako Króla narodu, sk¹d rodkami nadnaturalnymi otrzymywano instrukcje, w jaki sposób w³aciwie administrowaæ jego sprawami jako narodu. Ustanowiona zosta³a klasa kap³anów, której powierzono pieczê nad
przybytkiem, i tylko przez tê klasê wolno by³o porozumiewaæ siê z Jehow¹. Pierwsz¹ myl¹, jaka w zwi¹zku z tym
mog³aby siê komu nasun¹æ, byæ mo¿e by³oby: Oto widzimy cel tej organizacji. Jak w wypadku innych narodów, tak
i tutaj kap³ani rz¹dz¹ narodem nakazuj¹c mu wierzenie i budz¹c w nim strach dla w³asnych korzyci i zaszczytów. Ale
poczekaj Przyjacielu. Nie przypuszczajmy niczego zbyt pospiesznie. Jeli istnieje mo¿liwoæ zbadania interesuj¹cych
nas spraw na podstawie faktów, nierozs¹dnym by³oby wyci¹ganie pochopnych wniosków bez zbadania faktów. Dowody nie do obalenia s¹ przeciwne takim przypuszczeniom.
Prawa oraz przywileje kap³anów by³y ograniczone. Nie posiadali jakiejkolwiek w³adzy cywilnej i zupe³nie nie mieli
mo¿liwoci wykorzystywania swych urzêdów do wp³ywania na prawa oraz sumienie narodu. Takie zarz¹dzenie wprowadzi³ Moj¿esz, cz³onek rodu kap³añskiego.
BOSKI PLAN WIEKÓW, WYK£AD III, str. 52-56
cd. ze Sztandaru Biblijnego 00,16.

SZTANDAR BIBLIJNY I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEGO KRÓLESTWA
Niezale¿ny Miesiêcznik Religijny wydawany przez wiecki Ruch Misyjny Epifania
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.
Wszelkie wp³aty na wydawnictwo prosimy dokonywaæ na rachunek bie¿¹cy: wiecki Ruch Misyjny Epifania, Zarz¹d G³ówny, PKO BP Nowy Dwór Mazowiecki
Nr. 10201244  22145  270  1  111.
Sztandar Biblijny bêdzie równie¿ wysy³any bezp³atnie tym cz³onkom Ruchu, którzy o to poprosz¹.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem: http://epifania.topnet.pl, e-mail: srmepifania@poczta.onet.pl

