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Zwiastun Chystusowego Królestwa

Radoæ

M

jest Radoæ. Ten tekst znajduje siê u Nehemiasza w
8 rozdziale. Zwykle nie kojarzymy tego tekstu z radoci¹, lecz jest to naprawdê
bardzo wa¿na opowieæ w historii dzieci Izraela. Przeczytam wersety od 9 do 12:
Zatem Nehemijasz (ten jest Tyrsata) i Ezdrasz kap³an, nauczony w pimie, i Lewitowie, którzy uczyli lud, rzekli do wszystkiego ludu: Ten dzieñ powiêcony jest Panu, Bogu waszemu, nie
smuæcie¿ siê, ani p³aczcie. (Bo p³aka³ wszystek lud, s³ysz¹c s³owa
zakonu). I rzek³ im: Idcie¿, jedzcie rzeczy t³uste a pijcie napój
s³odki, a posy³ajcie cz¹stki tym, którzy sobie nic nie nagotowali;
albowiem wiêty jest dzieñ Panu naszemu. Przeto¿ siê nie frasujcie; albowiem wesele Pañskie jest si³¹ wasz¹, A gdy Lewitowie
uczynili milczenie miêdzy wszystkim ludem, mówi¹c: Milczcie¿,
bo dzieñ wiêty jest, a nie smuæcie siê: Tedy odszed³ wszystek lud,
aby jedli i pili, i aby innym cz¹stki posy³ali. I weselili siê bardzo,
przeto, ¿e zrozumieli s³owa, których ich nauczano.
OIM DZISIEJSZYM TEMATEM

Ten artyku³ jest oparty na wyk³adzie wyg³oszonym przez Redaktora, Bernarda W. Hedmana.
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Innymi s³owy, lud, gdy zrozumia³ zakon, weseli³ siê, cieszy³ i wielce radowa³ przed Panem.
Jest wiele lekcji, jakie moglibymy wyci¹gn¹æ z tego tekstu, jak równie¿ z ca³ej ksiêgi Nehemiasza. Chcia³bym zag³êbiæ siê w niektóre z
nich. Nie mogê omówiæ wszystkiego, co znajduje
siê w ksiêdze Nehemiasza  wybra³em jedynie
cztery wersety, lecz mylê, ¿e kontekst i zapis historyczny bêd¹ doæ interesuj¹ce. Znajdujemy
wiele dobrych lekcji w zapisie tej szczególnej
relacji.
Nehemiasz by³ oczywicie nastêpc¹ Zorobabela. S³yszelimy ju¿ wiele o Zorobabelu, który
by³ namiestnikiem Judei oraz Jerozolimy i najwyraniej Zorobabel z Jessu¹, najwy¿szym kap³anem, i wieloma innymi odegra³ doæ znacz¹c¹
rolê w odbudowie wi¹tyni Jerozolimskiej po zakoñczeniu niewoli babiloñskiej. Czasem ta relacja, tak jak ona jest podana u Ezdrasza, jest mylona
z t¹, a raczej z kontekstem tej szczególnej relacji,
zwi¹zanej z Nehemiaszem.
Nehemiasz namiestnik
Nehemiasz, podobnie jak Zorobabel, sta³ siê
znany jako namiestnik Jerozolimy. Wiersz 9 mówi
nam ten jest Tyrsata, co w jêzyku babiloñskim
znaczy namiestnik. Nehemiasz zosta³ namiestnikiem po Zorobabelu. Wydaje siê, i¿ mimo, ¿e
praca Zorobabela nad odbudow¹ wi¹tyni zosta³a
zakoñczona, mury miasta Jerozolimy nie zosta³y
zupe³nie naprawione. By³o tam niewiele ludzi,
lecz mury i ogólnie okolice Jeruzalem zniszcza³y.
Bóg wzbudzi³ Nehemiasza. Nehemiasz od swojego brata dowiedzia³ siê o stanie Jerozolimy.
Nehemiasz niew¹tpliwie mia³ bardzo wa¿ne
stanowisko, gdy¿ by³ podczaszym króla Persji,
Artakserksesa. Jego zadaniem by³o próbowanie
jedzenia podawanego monarsze. Z pewnoci¹ w
tamtych czasach by³o to doæ wa¿ne stanowisko.
By³o ono równie¿ dobrze op³acane i zaszczytne.
Nehemiasz us³ugiwa³ królowi, gdy król zauwa¿y³,
¿e on jest bardzo smutny, i zapyta³ go co siê sta³o.
Nehemiasz wyjani³, a nastêpnie, pod wp³ywem
króla, poprosi³ o pe³nomocnictwo do udania siê i
odbudowania murów Jerozolimy.
Król bardzo wspania³omylnie da³ mu swoje
osobiste upowa¿nienie. Da³ mu równie¿ listy
polecaj¹ce, by móg³ udaæ siê do gubernatorów
innych prowincji i otrzymaæ pozwolenie na przejcie do Jerozolimy w celu wykonania tej pracy.
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Uzbrojony w te dokumenty wyruszy³  dla
ochrony towarzyszy³a mu zbrojna eskorta  do
ró¿nych mo¿now³adców na tym obszarze, którym
oczywicie zbytnio siê to nie podoba³o.
Nehemiasz wyruszy³ z zamiarem odbudowania murów Jerozolimy i przywrócenia prawdziwej
funkcji oraz postawy religijnej ludu. Izrael oddali³
siê od dróg Bo¿ych i up³ynê³o 13 do 18 lat od
odbudowania wi¹tyni. Lud sta³ siê apatyczny.
Wydaje siê, drodzy bracia i siostry, ¿e historia
pokazuje nam, i¿ bez wodzów  bez wielkich
wodzów  wszyscy mamy sk³onnoæ, mo¿na by
powiedzieæ, do odpadania  chodzimy w³asnymi i ró¿nymi drogami. Mo¿na by pomyleæ, ¿e
dzieci Izraela, z ca³¹ ³ask¹ jak¹ da³ im Bóg, dalej
prowadzi³yby dzie³o od miejsca, w którym zakoñczyli je wielcy wodzowie. Byæ mo¿e Zorobabel i Jessua ju¿ zmarli, i tym samym ich miejsce
zajêli Nehemiasz i Ezdrasz. Innym wk³adem
Nehemiasza (rozdzia³ 7) by³o wyznaczenie przez
niego odwiernych i piewaków (werset 1).
(Widocznie Nehemiasz by³ raczej zamo¿nym
cz³owiekiem. Tradycja mówi, i¿ nie pobiera³
¿adnego wynagrodzenia za pe³nienie obowi¹zków
namiestnika Judei, lecz raczej s³u¿y³ bez zap³aty.
Zupe³nie jak pracownik za dolara rocznie w
Ameryce w czasie drugiej wojny wiatowej; pamiêtamy, i¿ mielimy wielu ludzi na stanowiskach
kierowniczych, którzy s³u¿yli w rz¹dzie Stanów
Zjednoczonych za jednego dolara rocznie).
EZDRASZ NAJWY¯SZY KAP£AN
Historia mówi nam, ¿e Ezdrasz by³ doæ krytyczny wobec Izraelitów i mówi³ im o rzeczach,
które poród nich by³y z³e.
Mê¿czyni ¿enili siê z kobietami z innych
narodów  pogankami i mo¿na by powiedzieæ, ¿e
oni stracili dobr¹ reputacjê. Podejcie Nehemiasza
by³o mi³uj¹ce, przekonywaj¹ce i doprowadzi³ on
sprawy do ³adu. Wed³ug pierwszych siedmiu rozdzia³ów ksiêgi Nehemiasza, on dokona³ wielkiego dzie³a religijnego w zwi¹zku z przyprowadzeniem dzieci Izraela z powrotem do Pana. Oprócz
odbudowania murów miasta doprowadzi³ do
odbudowy ich domów oraz przywróci³ praktyki
zakonu i ró¿ne jego wiêta.
W pewien sposób Nehemiasz by³ bardziej dyplomatyczny i uprzejmy ni¿ Ezdrasz, który by³
nieco surowy, trochê szorstki, wypowiada³ siê to-
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nem Najwy¿szego Kap³ana i by³ nieco ponad
ludem. W ten sposób o tym mówi¹ historycy. Nie
mam pewnoci, czy tak by³o, lecz wielu historyków Biblijnych w ten sposób widzi te rzeczy.
RÓWNOLEG£OCI CZASOWE
Tochê informacji wstêpnych na temat równoleg³oci: nale¿y zwróciæ uwagê na trzy teksty 
Iz. 40:1,2; Jer. 16:18; Zach. 9:12. W ka¿dym z
nich u¿yte jest s³owo dwójnasób. W tekcie z
Izajasza jest ono przet³umaczone z hebrajskiego
s³owa kefel, co zawiera myl sk³adania na pó³
lub odpowiednika; w tekstach z Jeremiasza i
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Obroñca pokoju. Jego dzia³alnoæ by³a bardzo
znacz¹ca i zapocz¹tkowa³a reformacjê przez jednostki, lecz nieco póniej zanik³a.]
Podczas powstawania odstêpstwa i klerykalnej atmosfery ¿ycie religijne ludzi popad³o w stan
rozk³adu, zupe³nie tak samo, jak mury Jerozolimy.
Koció³ sta³ siê nieco nienaturalny i nieaktywny.
W tym czasie pojawi³ siê Jan Hus, wspó³czesny i
zwolennik wielkiego Jana Wycliffea, t³umacza
Biblii, którego nazwisko jest dzi uwiecznione w
dzia³alnoci fundacji Wycliffe Bible Translators.
(Systematyczna nauka Husa w wiêkszej czêci
wywodzi³a siê od Wycliffea).

Reptodukcja oryginalnego wykresu z
ksi¹¿ki Mortona Edgara pt. Wielka
Piramida  Jej Zarysy Czasowe, wydanej

Zachariasza, s³owo miszna nasuwa myl o znaczeniu powtarzania siê (w czasie i ogólnej charakterystyce). Daje to podstawy do zrozumienia
nastêpuj¹cej równoleg³oci.
Równoleg³oæ Jana Husa
W ró¿nych równoleg³ociach, które ju¿ poznalimy, jest co, co nazwano równoleg³ociami
1845 lat (zobacz wykres na tej stronie, zwróæ
uwagê na dwa du¿e le¿¹ce obok siebie ³uki).
Jeli wemiemy 1845 lat po roku 455 przed
Chrystusem (tj. 454 z u³amkiem), otrzymamy rok
1391 po Chrystusie. Wybitnym reformatorem tego roku by³ Jan Hus. S³u¿bê Pañsk¹ wykonywa³
na terenie Czech.
Jan Hus by³ ostatnim reformatorem sardyjskiego Kocio³a, w którym by³y podejmowane
próby reform przez jednostki, jako odmienne od
du¿ych grup, które dokonywa³y reform podczas
filadelfijskiego okresu Kocio³a.
[Jak mo¿na zauwa¿yæ, Marsyliusz rozpocz¹³
dzie³o reformy wczeniej, w 1309 roku, a w 1324
roku kontynuowa³ je wydaj¹c epokow¹ ksi¹¿kê

Hus rozpocz¹³ walkê przeciwko nadmiernej
w³adzy papieskiej. Przywróci³ wiadomoæ religijn¹ w kociele na szerok¹ skalê. Prowadzi³
spory z klerem, profesorami uniwersyteckimi oraz
arcybiskupami praskimi. To jest w przybli¿eniu
równoleg³e do dyskusji, jakie mia³ Nehemiasz z
mo¿nymi ksi¹¿êtami na terenach otaczaj¹cych
Jerozolimê. (Sanballat i Tobiasz  oraz inni
ksi¹¿êta  starali siê utrudniaæ Nehemiaszowi
pracê, a Nehemiasz mia³ odwagê, nadziejê i
radoæ w Panu, by iæ dalej i wykonaæ dzie³o,
które Bóg mu wyznaczy³).
PRZERWANIE TEGO DZIE£A
Wracaj¹c do naszej wczeniejszej równoleg³oci, przypomnijmy sobie, ¿e prace zosta³y
wstrzymane. Istotnie, o Nehemiaszu szerzy³y siê
opowieci, i¿ usi³uje osi¹æ w Jerozolimie jako
niezale¿ny monarcha. Z³oliwe listy do króla
Artakserksesa sk³oni³y go do wydania rozkazu
przerwania prac.
Podobnie by³o z Janem Husem. W samym
kociele by³y wówczas ró¿ne grupy tak zwanych
reformatorów. Powodowa³o to wiele kontrowersji
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 i d³ugich zjazdów; Sobór w Bazylei trwa³ 18 lat!
Jeli chodzi o Nehemiasza, wykonywa³ on
po³¹czon¹ pracê religijn¹ i wieck¹, gdy¿ usi³owa³
nawróciæ lud do spucizny, któr¹ Bóg da³ mu w
Zakonie, a jeli chodzi o Husa, jego praca równie¿
by³a wiecka i religijna znajduj¹ca oparcie w
Czechach.
HUS POTÊPIA£ WIATOWOÆ
Hus potêpia³ wiatowoæ systemu papieskiego. Potêpia³ zwierzchnoæ papie¿a i jego
wieckie majêtnoci. W ³onie sfery papieskiej
równie¿ znajdowali siê (tak zwani) reformatorzy,
którzy walczyli o supremacjê. Prawda czêsto
znajdowa³a siê porodku.
W tym okresie Hus poniós³ mêczeñsk¹
mieræ. Zosta³ spalony na stosie w 1415 roku podczas Soboru w Konstancji. W pewien sposób to
wydarzenie by³o wiadectwem jego pracy. Jak
zauwa¿ylimy wczeniej, jego praca po tym
zamar³a, chocia¿ póniej pojawi³o siê wielu jego
naladowców. Podobnie wk³ad jego odpowiednika, Nehemiasza, znikn¹³ ze sceny. Doæ osobliwe
jest to, ¿e gdy Nehemiasz wróci³ do króla, pozosta³ tam przez jaki czas, a póniej powróci³ do
Jerozolimy, lecz nie wiemy, co dzia³o siê z nim
potem. Jednak jego praca by³a skuteczna.
Nehemiasz zakoñczy³ odbudowê na krótko
przed siódmym miesi¹cem, który jest pierwszym
miesi¹cem roku wieckiego. Jest to zapisane u
Nehemiasza 6:15 A tak dokonany jest on mur
dwudziestego i pi¹tego dnia miesi¹ca Elul, piêædziesi¹tego i drugiego dnia. W rozdziale 8 dowiadujemy siê, ¿e lud zebra³ siê, najprawdopodobniej pierwszego dnia siódmego miesi¹ca, nazwanego Tiszri.
WP£YW MORAWIAN
Praca Jana Husa pozostawa³a w upieniu
przez lata, a¿ do czasu, gdy zosta³a o¿ywiona
przez hrabiego Zinzendorfa (1700-1760) i Morawian, denominacjê protestanck¹, która kontynuuje idea³y dawnych Braci Czeskich. Morawianie
istniej¹ od ustanowienia tej wspólnoty w 1722
przez hrabiego von Zinzendorfa w jego
posiad³oci w Saksonii. W doktrynie oni s¹ bliscy
Luteranizmowi, ale maj¹ prostsz¹ hierarchiê kocieln¹ i liturgiê. W obrzêdach wspólnoty istotne
jest piewanie pieni. Od lat trzydziestych XVIII
wieku jej cz³onkowie byli aktywnymi misjonarza-
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mi; Jan Wesley opisa³ swoje dowiadczenia wród
nich. Istnieje liczna wspólnota Morawian w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni prowadz¹ szko³ê
nauk wyzwolonych, powi¹zan¹ ze swoim kocio³em. (Kolegium to znajduje siê w Bethlehem w
Pensylwanii, niedaleko naszej siedziby w Chester
Springs). Licz¹ sobie niemal 500 tysiêcy cz³onków na ca³ym wiecie.
WIÊTO TR¥B
W 4 Moj¿eszowej, rozdzia³ 29 werset 1, a
tak¿e w 3 Moj¿eszowej 23:24 znajdujemy co, co
nazywa siê wiêtem Tr¹b (lub tr¹bek). By³o to
najprawdopodobniej jednodniowe wiêto, o którym jest mowa pocz¹wszy od Nehemiasza rozdzia³ 7, w.73: A gdy nasta³ miesi¹c siódmy, byli
synowie Izraelscy w miastach swoich. Zebra³ siê
tedy wszystek lud jednostajnie na ulicê, która jest
przed bram¹ wodn¹ i rzekli do Ezdrasza, nauczonego w pimie, aby przyniós³ ksiêgi zakonu Moj¿eszowego, który by³ przykaza³ Pan Izraelowi.
By³o to w siódmym miesi¹cu, pierwszego dnia.
Póniej lud obchodzi³ wiêto zwane wiêtem
Namiotów (Nehemiasz 8:15):  ...[wynijdcie] na
górê, a nanocie ga³êzia oliwnego, i ga³êzia sosnowego, i ga³êzia myrtowego, i ga³êzia palmowego, i ga³êzia drzewa gêstego, abycie
poczynili kuczki, jako jest napisane. Przeto¿ wyszed³ lud ... itd. (Ono jest tak¿e nazywane wiêtem Kuczek).
NEHEMIASZ WYOBRA¯A
TAK¯E JEZUSA
Mo¿emy zaczerpn¹æ z tego jeszcze inn¹ lekcjê. Nehemiasz z tego punktu widzenia reprezentuje naszego Pana Jezusa teraz, na pocz¹tku
Wieku Tysi¹clecia, gdy wiêto Tr¹b og³asza to
wspania³e pos³annictwo Jubileuszowe, Zatr¹bcie
w tr¹bê, zatr¹bcie.
W zwi¹zku z Nehemiaszem otrzymalimy tê
lekcjê, kiedy w tr¹bê jubileuszow¹ tr¹bi¹ ró¿ne
jednostki teraz przy koñcu tego Wieku i gdy
mamy naszego Pana jako namiestnika, i antytypiczne wiêto Tr¹b, jak ju¿ tu wzmiankowalimy. Idcie¿, jedzcie rzeczy t³uste a pijcie napój
s³odki, a posy³ajcie cz¹stki tym, którzy sobie nic
nie nagotowali; albowiem wiêty jest dzieñ Panu
naszemu. Przeto¿ siê nie frasujcie; albowiem
wesele Pañskie jest si³¹ wasz¹.
Nehemiasz, przedstawiaj¹c Jezusa, wielkiego
Namiestnika wszechwiata i Namiestnika ziemi,
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zachêca ludzi z tego wiata, by przyszli, jedli i
uczestniczyli w tej uczcie z rzeczy t³ustych do
syta, co jest opisane u Izajasza (25:6-9). Inn¹ lekcj¹, jak¹ mo¿na wyci¹gn¹æ z tego opisu jest to, ¿e
lud poszed³ jeæ, piæ i posy³aæ cz¹stki i wielce
siê radowaæ, poniewa¿ zrozumia³ s³owa, które
zosta³y do niego wypowiedziane.
Zauwa¿my, i¿ Ezdrasz, Nehemiasz, Lewici i
inni wyjanili znaczenie tych s³ów. Bo czytali w
ksiêgach zakonu Bo¿ego wyranie, a wyk³adaj¹c
zmys³ [zrozumienie] objaniali to, co czytali
(werset 8).
Ogó³em przemawia³o oko³o 13 osób. Wydaje
siê, i¿ lud sta³ twarz¹ do platformy, na której znajdowali siê mówcy. Zakon by³ im wyjaniany w
ten sposób:  ... a wyk³adaj¹c zmys³ objaniali to,
co czytali. To jest bardzo podobne do spotkañ
pierwotnego kocio³a, jak wspomniane w Dziejach Apostolskich 17:11, gdzie Bereañczycy
s³uchali ... ze wszystk¹ ochot¹, na ka¿dy dzieñ
rozs¹dzaj¹c Pisma, jeliby siê tak mia³o.
W Izraelu by³o bardzo podobnie. Zakon Bo¿y
by³ wówczas raczej niewystarczaj¹cy, wiêc lud
dost¹pi³ hojnej mo¿liwoci otrzymania wyjanieñ.
A wiêc lud zrozumia³ to, co by³o czytane. Mo¿emy równie¿ z tego wyci¹gn¹æ lekcjê, i¿ teraz
przy koñcu Wieku S³owo Bo¿e, tak jak ono jest
przyjmowane znajduje siê raczej w uszkodzonym
stanie i zu¿yte. Niezbêdne jest, by Nehemiasze,
Ezdrasze i wszyscy inni tu wymienieni wychodzili i wyjaniali je innym, przywracaj¹c S³owo
Bo¿e i Jego Ducha teraz przy koñcu tego Wieku.
Tak, jak w przypadku staro¿ytnych Izraelitów,
ludzie dzisiaj  w kocio³ach i poza nimi  oddalili siê od S³owa Bo¿ego. S³owo Bo¿e jest przeinaczane, blunione i mu siê nie ufa, jest rozdzierane, a wiele innych rzeczy stawia siê w jego miejsce. Lecz wspó³czeni Nehemiasze s¹ tutaj, aby
przywróciæ S³owo Bo¿e.
PROROCTWO O SZEÆDZIESIÊCIU
DWÓCH TYGODNIACH
Kolejna bardzo wa¿na lekcja w zwi¹zku z
tym opisem znajduje siê w ksiêdze Daniela. Rozdzia³ 9, wersety 25 i 26 mówi¹ nam: Przeto¿
wiedz a zrozumiej, ¿e od wyjcia s³owa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu a¿ do Mesyjasza wodza bêdzie tygodni siedm, potem
tygodni szeædziesi¹t i dwa, gdy znowu zbudowana bêdzie ulica i przekopanie, a te czasy bêd¹
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bardzo trudne. A po onych szeædziesiêciu i
dwóch tygodniach zabity bêdzie Mesyjasz,
wszak¿e mu to nic nie zaszkodzi; owszem, to miasto i tê wi¹tnicê skazi lud wodza przysz³ego, tak,
¿e koniec jego bêdzie z powodzi¹, i a¿ do
skoñczenia wojny bêdzie ustawiczne spustoszenie. Jest tu opisane wyjcie s³owa nakazuj¹cego
przywrócenie i odbudowanie Jeruzalemu do
Mesjasza Wodza.
To by³o w 454 roku przed Chr., a dok³adniej
w 455 roku. Jeli przyjmiemy dzieñ za rok, doprowadzi nas to do 29 roku po Chr. Istnieje wielka
ró¿nica zdañ co do tego, kiedy ten czas mia³by siê
skoñczyæ. Niektórzy odnosz¹ go do urodzin
Jezusa Chrystusa; ja s¹dzê, i¿ biegnie on do 29
roku, do czasu pomazania Mesjasza Wodza.
Tu siê znajduje wa¿ny punkt chronologiczny
w zwi¹zku z wydaniem polecenia odbudowy
murów  nie wi¹tyni, zauwa¿my  lecz raczej
rozkazu odbudowania murów Jerozolimy. A wiêc
okazuje siê, ¿e jeli dodamy 69 tygodni do roku
455 otrzymamy rok 29 po Chr. (Rozpoczynaj¹c
od roku 455 przed Chr. idziemy do przodu o 483
lata, otrzymuj¹c rok 29 po Chr.) Nasz Pan Jezus
zosta³ zabity w po³owie 70 tygodnia. Tym
sposobem zosta³ zabity trzy i pó³ roku póniej,
lecz nie za siebie. Zwróæmy na to baczn¹
uwagê. Nasz Pan Jezus zosta³ zabity, nie za
siebie.
A wiêc dowiadujemy siê, i¿ w roku 33 po Chr.
nasz Pan Jezus z³o¿y³ okupow¹ ofiarê, a potem,
trzy i pó³ roku póniej Ewangelia dotar³a do Korneliusza. Mamy wiêc ³¹cznie 490 lat zapisanych u
Daniela 9; to jest oczywicie zwi¹zane ze spraw¹
Nehemiasza buduj¹cego mury Jerozolimy (oraz
buduj¹cego czêæ miasta).
IZRAEL W WIDOCZNY
SPOSÓB POKUTUJ¥CY
Wed³ug wersetu 9 ludowi powiedziano: Ten
dzieñ powiêcony jest Panu, Bogu waszemu, nie
smuæcie¿ siê, ani p³aczcie. (Bo p³aka³ wszystek
lud, s³ysz¹c s³owa zakonu). Dlaczego p³akali,
gdy us³yszeli s³owa zakonu? Dlaczego byli tak
przygnêbieni? Oni dostrzegli, i¿ odeszli od zakonu
i z tego powodu pokutowali za to, co zrobili.
Byæ mo¿e by³ to niewielki procent tych,
którzy powrócili z niewoli. Tych, którzy powrócili
z niewoli babiloñskiej by³o oko³o 50 000. Niektórzy nazywaj¹ ich ¯ydami, w odró¿nieniu od 10
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zaginionych pokoleñ. Moglibycie powiedzieæ, ¿e
byli oni mietank¹ narodu ¿ydowskiego. To by³o
rzecz¹ zupe³nie naturaln¹, ¿e oni mieli g³êbokie
przekonanie religijne, i kiedy us³yszeli im wyjaniany zakon, zaczêli zdawaæ sobie sprawê z tego,
¿e odeszli od niego i ¿e znajdowali siê w grzesznym stanie. Mo¿liwe, ¿e dlatego p³akali. Byli
pogr¹¿eni w smutku a¿ do czasu, gdy Nehemiasz
powiedzia³ im: Idcie¿, jedzcie rzeczy t³uste a
pijcie napój s³odki, a posy³ajcie cz¹stki tym,
którzy sobie nic nie nagotowali; albowiem wiêty
jest dzieñ Panu naszemu.
ANTYTYPICZNE RZECZY T£USTE
Zwróæmy uwagê na wyra¿enie rzeczy t³uste
w antytypie. Reprezentuj¹ one wielk¹ mi³oæ
Jehowy i wielk¹ mi³oæ jak¹ antytypiczny Izrael
(nawrócona ludzkoæ) bêd¹ nawzajem do siebie
¿ywiæ. Picie napoju s³odkiego pokazuje pe³ne
nadziei wyra¿enia i fragmenty s³owa antytypicznego zakonu (S³owa Bo¿ego).
Tak wiêc zachêcani oni byli do picia pe³nych
mi³oci i nadziei zarysów S³owa Bo¿ego oraz
przygotowywania dla tych, ... którzy sobie nic
nie nagotowali; albowiem wiêty jest dzieñ Panu

KTO JEST NASZYMI
BRAÆMI I SIOSTRAMI?
Pytanie: Jaka powinna byæ nasza postawa
wobec wyznaniowych chrzecijan z ró¿nych
denominacji, którzy daj¹ dowody jedynie znikomej znajomoci prawdy S³owa Bo¿ego i jedynie znikomej oceny okupowej ofiary Jezusa (Mat.
20:28; 1 Tym. 2:4-6)? Czy powinnimy uwa¿aæ
ich za braci i siostry w Panu? I czy z nimi jako z
takimi powinnimy mieæ spo³ecznoæ?
Odpowied: Wszyscy, którzy wyznaj¹ mi³oæ
do Boga i Jezusa Chrystusa oraz wiarê w Jezusa
jako swojego Zbawiciela  nawet gdy ich znajomoæ Jego okupowego dzie³a i innych nauk biblijnych jest bardzo ograniczona i mglista  powinni
byæ traktowani jako bracia i siostry w Panu, niezale¿nie od przynale¿noci denominacyjnej, jeli w
swym ogólnym postêpowaniu wykazuj¹ pragnie-
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naszemu; Przeto¿ siê nie frasujcie; albowiem
wesele Pañskie jest si³¹ wasz¹. Pan wzmocni³ ich
przez tê wielk¹ radoæ, i teraz, przy koñcu Wieku
to samo mo¿na by powiedzieæ o nas; ¿e my tak¿e
mamy tê wielk¹ radoæ, gdy¿ S³owo Bo¿e i
Prawda zosta³y w pe³ni nam przywrócone.
A gdy Lewitowie uczynili milczenie miêdzy
wszystkim ludem ... Milczcie¿, bo dzieñ wiêty
jest; a nie smuæcie siê. Tedy odszed³ wszystek lud,
aby jedli i pili, i aby innym cz¹stki posy³ali. I
weselili siê bardzo, przeto, ¿e zrozumieli s³owa,
których ich nauczano. Opiera³o siê to na ich znajomoci sensu, czy te¿ znaczenia tych s³ów, i
znaczenia Zakonu, który zosta³ im dany. To w³anie pozwoli³o im mieæ radoæ w swoich sercach;
znajdowaæ siê w stanie uniesienia i szczêcia,
dziêki czemu naprawdê radowali siê wspólnie w
Jego wspania³ym i cudownym S³owie.
Radujmy siê wspominaj¹c naszych dobrych
nauczaj¹cych wodzów i radujmy siê wspólnie z
pos³annictwa pocieszenia i uzdrowienia, jakie
nam przynieli.
BS 99, 49-53.

nie chodzenia wed³ug ducha, a nie wed³ug cia³a
(Rzym. 8:1) i nie grzesz¹ powa¿nie przeciwko
wiat³u (por. ¯yd. 6:4-6; 10:27-31).
Lecz kiedy u¿ywamy s³owa brat, musimy
pamiêtaæ, ¿e wród wierz¹cych s¹ dwie klasy
braci: (1) ci, którzy jedynie zobowi¹zali siê przed
Bogiem do zreformowania swojego ¿ycia, i do
pewnego stopnia wierz¹ w Jezusa jako swojego
Zbawiciela; oraz (2) ci, którzy poszli dalej w stan
powiêcenia, oddali swoje ¿ycie Bogu, aby pe³niæ
Jego wolê.
Te dwie klasy lub stopnie braci s¹ pokazane w
Licie do Rzym. 5:1,2 jako: (1) ci, którzy bêd¹c
tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój maj¹ z
Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
oraz (2) ci, którzy poszli dalej, w stan powiêcenia, drugiej ³aski lub przywileju, do którego przystêp jest przez wiarê w Jezusa jako Zbawiciela.
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Dlatego Aposto³ Pawe³ wyjania, i¿ bêd¹c
usprawiedliwieni z wiary przez Chrystusa, ci, którzy znajduj¹ siê w tej pierwszej ³asce, maj¹ dziêki
Niemu przez powiêcenie przystêp do drugiej
³aski  przywileju synostwa, który dla uczestników niebiañskiego powo³ania (¯yd. 3:1) oznacza
chlubienie siê nadziej¹ chwa³y Bo¿ej na p³aszczynie duchowej. Inni mog¹ oczekiwaæ na ostateczne ujrzenie chwa³y Pañskiej na poziomie
ludzkim (Iz. 40:5), w Królestwie Bo¿ym.
Podobne nauki s¹ podane w Licie do
Rzymian 12:1, gdzie litoci [przesz³e ³aski]
Bo¿e  szczególnie przebaczenie grzechów i
przypisanie sprawiedliwoci Chrystusa braciom, oznacza usprawiedliwienie z wiary  s¹
wystawione jako rzeczy, które powinny pobudzaæ
wierz¹cych z klasy (1) do, miêdzy innymi, sk³adania mo¿liwej do przyjêcia ofiary. To oddanie
przez nich samych siebie Bogu przez Chrystusa w
powiêceniu oznacza porzucenie przez nich
w³asnej woli i przyjêcie woli Bo¿ej (Mat. 16:24) 
ich obietnicê z³o¿on¹ Bogu, i¿ bêd¹ umarli dla
siebie i wiata, a ¿ywi dla Boga, w chrzecijañskim uczniostwie. W ten sposób staj¹ siê
braæmi z klasy (2). (Przy okazji, dla tych, którzy
jeszcze siê nie powiêcili pocz¹tek nowego roku
jest dobrym czasem, aby rozpocz¹æ ¿ycie powiêcone Bogu).
Obie te klasy braci powinny byæ traktowane
grzecznie, uprzejmie i powinno siê im oferowaæ
pomoc  obie s¹ naszymi braæmi w Panu; ale
by³aby niemo¿liwa spo³ecznoæ z klas¹ (1) w tak
samo bliskim stopniu, w jakim mamy spo³ecznoæ
z klas¹ (2). A nawet wród tych, którzy oddali
swoje ¿ycie Bogu s¹ tacy, z którymi mo¿emy mieæ
bli¿sz¹ spo³ecznoæ, wiêcej wspólnego, ni¿ z
innymi  tak, jak wydaje siê, ¿e Jezus znalaz³
bli¿sz¹ spo³ecznoæ z Piotrem, Jakubem i Janem,
ni¿ z pozosta³ymi swoimi Aposto³ami oraz z
£azarzem, Mari¹ i Mart¹, ni¿ z innymi uczniami.
Zgodnie z tym, ci, którzy s¹ dobrze rozwiniêci w podobieñstwie Chrystusowym, którzy znacznie wzroli w ³asce i znajomoci naszego Pana i
Zbawiciela Jezusa Chrystusa (2 Piotra 1:5-11;
3:18), którzy s¹ w stanie przyswajaæ sobie i
cieszyæ siê g³êbszymi rzeczami ze S³owa Bo¿ego,
pokarmem twardym, znajd¹ pe³niejsz¹ spo³ecznoæ z innymi doros³ymi chrzecijanami, ni¿ z
niemowlêtami, do których odnosi siê mleko,
prostsze rzeczy ze S³owa Bo¿ego (¯yd. 5:11- 6:3).
Nie znaczy to jednak, ¿e tacy nie maj¹ mieæ
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spo³ecznoci tak¿e z niemowlêtami.
Wiedzê nale¿y wysoko ceniæ poród ludu
Bo¿ego i ona powinna byæ uwa¿ana za dowód
postêpu, wzrostu, gdy¿ nikt nie mo¿e wzrastaæ
mocnym w Panu i w sile mocy jego (Ef. 6:10) 
w ³asce  jeli nie wzrasta równie¿ w wiedzy.
Postêpujemy w³aciwie najwy¿ej oceniaj¹c tych,
których mi³oæ do Boga i Jego Prawdy jest
powiadczona przez to, i¿ s¹ wprowadzani w coraz g³êbsze rzeczy Bo¿e. Niemniej jednak, tak jak
w ziemskiej rodzinie kochamy i dbamy o niemowlêta i niedoros³ych, tak te¿ w domu wiary,
trzeba dbaæ o maluczkich i karze³ki, kochaæ ich,
pomagaæ im, by równie¿ mogli wyrosn¹æ na silnych w Panu i sile mocy Jego.
ODNONIE PRZYNALE¯NOCI
DENOMINACYJNEJ
Pytanie: Czy przynale¿noæ denominacyjna
nie przeszkadza w pe³nej i wolnej spo³ecznoci
wród braci chrzecijan?
Odpowied: Tak. Denominacjonizm jest
oznak¹ niedojrza³oci u Chrzecijan (1 Kor.1:1016; 3:1-7). By³oby wielk¹ korzyci¹ dla braci
chrzecijan, gdyby mo¿na by³o zburzyæ wszelkie
bariery denominacyjne. Ograniczenia ró¿nych
wierzeñ, z których niektóre istniej¹ od wieków, a
niektóre krócej ni¿ jedno stulecie, powoduj¹
mniejsze lub wiêksze odosobnienie chrzecijan.
Niektóre maj¹ wysokie p³oty, a inne niskie, lecz
ich tendencj¹ jest rozdzielanie braci. By³oby
wielk¹ korzyci¹ dla ludu Bo¿ego gdyby
prze³ama³ te bariery i po³¹czy³ siê w sposób
niesekciarski w prawdziwym badaniu Biblii i
spo³ecznoci braterskiej.
Kreda s¹ jak liczne s³upy, do których s¹
chrzecijanie przymocowywani ³añcuchami lub
sami siê przywi¹zuj¹. Dlaczego nie uwolnimy siê
od nich i nie trzymamy siê jedynie Biblii, zharmonizowanej od 1 Moj¿eszowej do Objawienia
(jak ma to miejsce na przyk³ad w ksi¹¿ce pt.:
Boski Plan Wieków)  aby siê wiara wasza nie
gruntowa³a na m¹droci ludzkiej, ale na mocy
Bo¿ej (1 Kor. 2:5) ? Wielu piewa: Zelij Twe
wiat³o i prawdê, o Panie; niech bêd¹ naszymi
przywódcami, lecz nie jest w stanie tak postêpowaæ, poniewa¿ s¹ przykuci do s³upa jakiego
wyznania. Odnonie ¿adnych z naszych chrzecijañskich braci w tych denominacjach nie chcemy
powiedzieæ niczego nieuprzejmego. To, co mówimy, jest jedynie przeciw wyznaniom wiary, bo
wyrz¹dzi³y one i wci¹¿ wyrz¹dzaj¹ wiele szkody.
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Gdyby wszystkie wyznania wiary pochodz¹ce od
cz³owieka zosta³y zniszczone, by³oby to dobr¹
sposobnoci¹ dla ludu Bo¿ego, by zbieraæ siê
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razem w sposób niesekciarski i badaæ Jego S³owo,
ciesz¹c siê dobr¹ spo³ecznoci¹ chrzecijañsk¹ w
Panu w jednoci Ducha.

BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W WIETLE ROZUMU

K

IEDY Moj¿esz jako Boski przedstawiciel wyprowadzi³
Izraela z niewoli egipskiej, zbieg okolicznoci scentralizowa³ w³adzê w jego rêku i sprawi³, i¿ ³agodny Moj¿esz
sta³ siê autokrat¹ w mocy i autorytecie, choæ z powodu
³agodnego usposobienia w rzeczywistoci by³ najpracowitszym s³ug¹ narodu, który ¿ycie strawi³ w uci¹¿liwych
troskach swego stanowiska. Wtedy to zosta³a ustanowiona
w³adza cywilna, która w³aciwie by³a demokracj¹. Proszê
nas le nie zrozumieæ, bowiem traktuj¹c sprawê z punktu
widzenia niewierz¹cych oceniamy rz¹d Izraela jako
demokracjê, lecz traktuj¹c j¹ z punktu widzenia twierdzeñ
tego narodu, rz¹d ów by³ teokracj¹, to znaczy, Boskim
rz¹dem. Ustawy, do których nie by³o wolno wprowadzaæ
poprawek, pochodzi³y od Boga a by³y przekazywane przez
Moj¿esza. Izraelici nie mogli ani dodaæ, ani uj¹æ czegokolwiek ze swego kodeksu. Tak wiêc system w³adzy Izraela
ró¿ni³ siê od ka¿dego innego rz¹du cywilnego istniej¹cego
przedtem i potem. I rzek³ Pan do Moj¿esza: Zbierz mi
siedemdziesi¹t mê¿ów z starszych Izraelskich, które znasz,
¿e s¹ starszymi ludu, i ksi¹¿êta jego, a przywied je przed
namiot zgromadzenia, i staæ tam bêd¹ z tob¹; Ja zst¹piê, i
bêdê tam mówi³ z tob¹, i wzi¹wszy z Ducha, który jest w
tobie, udzielê im; i ponios¹ z tob¹ brzemiê ludu, a nie
poniesiesz go ty sam (4 Moj.11:16,17). Proszê przeczytaæ
te¿ wersety od 24 do 30, w których podany jest przyk³ad
godny prawdziwego, szczerego i cichego mê¿a stanu).
Moj¿esz mówi¹c po raz drugi o tych sprawach, powiedzia³:
I obra³em przedniejsze z pokoleñ waszych, mê¿e m¹dre i
dowiadczone, i postanowi³em je prze³o¿onymi nad wami:
tysi¹czniki, i setniki, i piêædziesi¹tniki, i dziesi¹tniki, i
rz¹dce w pokoleniach waszych. 5 Moj.1:15; 2
Moj.18:13,26.
Wydaje siê, ¿e ten znakomity prawodawca daleki by³
od usi³owañ uwiecznienia lub pomno¿enia swej w³adzy
przez powierzenie rz¹du nad narodem kontroli swoich
bezporednich krewnych z pokolenia kap³añskiego, którzy
mogliby u¿yæ swej w³adzy religijnej do ograniczenia praw
oraz wolnoci narodu. Przeciwnie, przedstawi³ on ludowi
formê rz¹dów obliczon¹ na kultywowanie ducha wolnoci.
W historii innych narodów i w³adców nie spotyka siê sytuacji analogicznej. W ka¿dym wypadku panuj¹cy d¹¿y³ do
wyniesienia siebie i powiêkszenia swej w³adzy. Nawet
wtedy, gdy udzielano pomocy w ustanawianiu republik,
czyniono to, jak wynika³o z póniejszych wydarzeñ, by w
rezultacie dzia³añ politycznych zyskaæ przychylnoæ ludu i
umocniæ swoje wp³ywy, co mog³oby prowadziæ do wiêk-

szego scentralizowania w³adzy we w³asnym i rodziny rêku.
Wydaje siê, ¿e nie sprawi³oby to k³opotu tym, którzy posiadali religijny autorytet w danym pokoleniu i byli uznawani
przez lud za tych, którymi rz¹dzi Bóg ze wi¹tnicy najwiêtszej. Jest nie do pomylenia, by m¹¿ zdolny do sformu³owania takich ustaw i rz¹dzenia takim ludem by³ tak têpy w
rozumowaniu, ¿e nie orientowa³by siê do czego mog³oby
doprowadziæ jego postêpowanie. W³adza by³a z³o¿ona w
rêkach ludu do tego stopnia, ¿e choæ przewidziano, i¿ z trudniejszymi sprawami starsi ludu mieli siê zwracaæ do
Moj¿esza, to jednak sami mieli decydowaæ, jakie sprawy
przedstawi¹ Moj¿eszowi:  ...a jeliby co przytrudniejszym
by³o dla was, odniesiecie do mnie, a ja tego przes³ucham 5
Moj.1:17.
Izrael by³ wiêc republik¹, której urzêdnicy dzia³ali
zgodnie z Boskim poleceniem. Tych, którzy niewiadomie
utrzymuj¹, ¿e Biblia sankcjonuje rz¹dy ustanowionej
monarchii nad ludem zamiast rz¹dów ludu przez lud,
informujemy, ¿e owa republikañska forma rz¹du cywilnego
trwa³a ponad czterysta lat. Potem zamieniono j¹ na królestwo na ¿¹danie starszych bez Pañskiej aprobaty. Do
Samuela, który dzia³a³ w pewnym sensie jako nieformalny
prezydent, Bóg rzek³: Us³uchaj g³osu ludu tego we wszystkim, coæ powiedz¹; albowiem nie tob¹ wzgardzili, ale mn¹
wzgardzili, i¿bym nie królowa³ nad nimi. Na ¿¹danie Boga
wyt³umaczy³ Samuel narodowi izraelskiemu, w jaki sposób
jego prawa i swobody zostan¹ zniewa¿one i jak jego
cz³onkowie stan¹ siê s³ugami w wyniku takiej zmiany. Ale
Izrael by³ zalepiony popularn¹ ide¹ narodów ociennych (1
Sam.8:6 22). Czytaj¹c relacjê wyra¿aj¹c¹ pragnienie posiadania przez nich króla, któ¿ nie pozostanie pod wra¿eniem,
¿e Moj¿esz móg³ bez trudnoci zdecydowanie umocniæ siê
na czele wielkiego imperium?
Mimo, ¿e Izrael jako ca³oæ stanowi³ jeden naród, jednak po mierci Jakuba zosta³ uznany w nim podzia³
plemienny. Ka¿da rodzina, czyli pokolenie, jednomylnie
wybiera³a lub uznawa³a pewnych cz³onków za swych przedstawicieli albo wodzów. Zwyczaj ten utrzymywa³ siê nawet
w ci¹gu d³ugiej niewoli w Egipcie. Nazywano ich wodzami
lub starszymi i tej w³anie starszynie Moj¿esz powierzy³
zaszczyt i w³adzê cywilnego panowania. Gdyby jednak
Moj¿esz pragn¹³ scentralizowania w³adzy w swym i rodziny
rêku, byliby oni ostatnimi, których by uhonorowa³ w³adz¹ i
stanowiskami.
BOSKI PLAN WIEKÓW, WYK£AD III, str. 56-58
cd. ze Sztandaru Biblijnego 00,48.
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