
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

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

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

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

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

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

no wi sko wo bec tych spraw oraz wa run ków, do któ -
rych do pro wa dzi ły.

Nie za prze czal nym fak tem jest, że od cza su, kie dy br.
Rus sell za koń czył ziem ski bieg, nie zwy kłe rze czy wy da -
rzy ły się po śród lu du Bo że go uzna ją ce go Praw dy Żni -
wa. Kie dy on był jesz cze w cie le, po śród lu du Bo że go
uzna ją ce go Praw dy Żni wa pa no wał po kój. Był on lu -
dem zjed no czo nym. Mi ło wał ten sam stół Praw dy, roz -
wi jał te go sa me go du cha wspól no ty, usłu gi wał tą sa mą
Praw dą i ta ki mi sa my mi ogól ny mi me to da mi, ja kie po -
dał br. Rus sell. By ły to ra do sne dni uczto wa nia, spo łecz -
no ści, wzro stu i służ by. Wszyst kich łą czy ły te sa me
związ ki po ko ju, ten sam duch jed no ści, ta sa ma na dzie -
ja Wy so kie go Po wo ła nia, ta sa ma służ ba, ten sam Pan,
ta sa ma wia ra, ten sam chrzest oraz ten sam Bóg i Oj ciec
– a wszyst ko to wiel ce ra do wa ło ser ce.

A po tem wie le się zmie ni ło i ta ko wym w rze czy wi -
sto ści po zo sta je po dzień dzisiejszy. Już nie jest on lu dem
zjed no czo nym i w wie lu aspek tach wów czas nie wie rzył
i my te raz nie wie rzy my w to sa mo. Nie któ rzy z lu du Pa -
na od rzu ci li część daw niej szych wie rzeń i przy ję li w ich
miej sce od mien ne po glą dy. Wie lu usu nę ło na bok daw -
ne prak ty ki, przyj mu jąc in ne na ich miej sce. Stró żo wie,
o któ rych mó wi Izaj. 52:8, już nie po dzie la ją tych sa -
mych po glą dów, jak mia ło to miej sce uprzed nio, gdy
zjed no cze ni śpie wa li pieśń Moj że sza i Ba ran ka w cza sie
żni wa i po kło sia od 1874 do 1914 i 1916 ro ku, pod kie run -
kiem „one go słu gi wier ne go i roz trop ne go”. To wte dy
Pan po now nie wy pro wa dzał Sy jon, swo je Ma lucz kie
Stad ko, z nie wo li ba bi loń skiej. Po tem nie któ rzy do pro -
wa dzi li do po dzia łów, a tak wie le rze czy się wy da rzy ło,
że mu szą mieć one swo je zna cze nie.

Bi blia po ka zu je te wy da rze nia. Na le żą one do naj waż -
niej szych wy da rzeń wśród lu du Bo że go Wie ku Ewan ge -
lii. Pa mię ta my Pań skie za pew nie nie mó wią ce, że nie czy -
ni On ni cze go w Swo im pla nie, cze go nie przed sta wił by
w Swo im Sło wie (Am. 3:7). A za tem po win ni śmy od na leźć
bi blij ne pro roc twa lub ty py od no szą ce się do tych do nio -
słych wy da rzeń. Je śli na sze po świę co ne ser ca są peł ne
czci, ci che, łak ną ce, po kor ne, szcze re i świę te, osta tecz nie
znaj dzie my się po śród tych, któ rym zo sta nie od kry te bi -
blij ne zna cze nie tych wy da rzeń. Apo stoł wy ra ża to tak:
„Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści;
al bo wiem oni na sy ce ni bę dą” (Mat. 5:6). Róż ne kie run ki
my śli bi blij nych wy peł ni ły się w tych nie zwy kłych wy da -
rze niach po śród lu du Bo że go, ja kie mia ły miej sce, od kąd
Pa stor Rus sell prze szedł po za Wtó rą Za sło nę. 

ROZ DZIE LE NIE
Pierw szym z tych wiel kich wy da rzeń wspo mnia -

nych w Bi blii jest roz dzie le nie lu du Bo że go w 1917 ro -

PO TRZEB NE SĄ PEW NE WY JA ŚNIE NIA, aby te -
mat ni niej sze go ar ty ku łu stał się zro zu mia ły.

W szcze gól no ści od wo łu je my się do wy da rzeń po śród
lu du Bo że go, ja kie mia ły miej sce po śmier ci Pa sto ra
Rus sel la. Ja kie jest zna cze nie tych oso bli wych wy da -
rzeń po śród lu du Bo że go od śmier ci na sze go Pa sto ra
w 1916 ro ku? Z sa me go py ta nia wy da je się wy ni kać, iż
zna czą ce rze czy mia ły miej sce po śród lu du Bo że go.
Wer set to wa rzy szą cy na sze mu te ma to wi na su wa myśl,
że ta kie rze czy na le ży roz wa żać ja ko „zna ki cza su” za -
słu gu ją ce na na szą uwa gę. Za prze cza nie te mu, iż te wy -
da rze nia są bar dzo zna mien ne i zu peł nie róż ne
od wszel kich in nych wy da rzeń po śród lu du Bo że go,
wska zu je na brak umie jęt no ści roz po zna nia Bo skie go
nad zo ru roz ta cza ne go nad Je go lu dem uzna ją cym
Praw dy Żni wa. Zro zu mie nie tych spraw oka że się po -
moc ne z róż nych punk tów wi dze nia, a w szcze gól no ści
po zwo li nam za jąć sto sow ne i po do ba ją ce się Bo gu sta -

JAKIE JEST ZNACZENIE TEGO WSZYSTKIEGO?
„Czy nie dostrzegacie  znaków czasu?”

(Mat. 16:3, KJV)

Z N A C Z Ą C E  W Y D A R Z E N I A  P O Ś R Ó D  L U D U  B O Ż E G O
O D  C Z A S U  Ś M I E R C I  P A S T O R A  R U S S E L L A
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ku na dwie gru py: (1) zwo len ni ków To wa rzy stwa
Straż ni ca pod zmie nio nym kie row nic twem oraz (2)
tych, któ rzy nie by li zwo len ni ka mi To wa rzy stwa
pod je go uzur pa tor skim kie row nic twem. Roz dzie le nie
to jest an ty ty pem roz dzie le nia sta ro te sta men to wych
pro ro ków Elia sza i Eli ze usza (2 Król. 2:1-18). Ro zu mie -
my, tak jak wy ka zał to br. Rus sell (Prze dru ki Straż ni cy
R-5844), iż przyj ście Elia sza i Eli ze usza do Jor da nu jest
ty pem tych wszyst kich, któ rzy za trzy ma li ko ro ny i po -
zo sta łych z lu du Pań skie go w Praw dzie, któ rzy w 1914
ro ku przy szli do na ro dów chrze ści jań stwa ska za nych
na gniew cza su uci sku. Ude rze nie Jor da nu płasz czem
przez Elia sza od po wia da ga nie niu chrze ści jań stwa
przez za cho wu ją ce ko ro ny Ma lucz kie Stad ko, od paź -
dzier ni ka 1914 do li sto pa da 1916, za je go wiel kie grze -
chy, któ re do pro wa dzi ły do wy -
wo ła nia woj ny (Ps. 149:5-9). Eli -
ze usz, któ ry nie ude rzał płasz -
czem, ale szedł wspól nie z Elia -
szem, jest ty pem tych spło dzo -
nych z du cha, któ rzy nie na le że -
li do Ma lucz kie go Stad ka i któ -
rzy, choć sym pa ty zo wa li z an ty -
ty picz nym Elia szem, al bo zu peł -
nie nie bra li udzia łu w tej dzia łal -
no ści, al bo krót ko po jej roz po -
czę ciu prze sta li po tę piać grze chy
chrze ści jań stwa. Wy da rze nia te
mia ły miej sce od je sie ni 1914 ro -
ku do je sie ni ro ku 1916. Wspól ne
cho dze nie i roz ma wia nie Elia sza
i Eli ze usza po prze kro cze niu Jor -
da nu aż do ich roz dzie le nia
przed sta wia zgod ną jed ność
wszyst kich po świę co nych w sło -
wie, dzia łal no ści i du chu Pań -
skim aż do mo men tu roz dzie le -
nia. Tak sa mo jak prze peł nio -
na po ko jem spo łecz ność i wza jem na bli skość Elia sza
i Eli ze usza zo sta ły prze rwa ne, gdy ry dwan ich roz łą -
czył, tak też peł na har mo nii spo łecz ność w sło wie, służ -
bie i du chu Pań skim mię dzy za cho wu ją cy mi ko ro ny
a po zo sta ły mi po świę co ny mi zo sta ła ze rwa na w chwi -
li po dzia łu, co do pro wa dzi ło do spo rów po mię dzy ni -
mi. Skut kiem roz dzie le nia by ła zmia na w kwe stii te go,
kto ma być rzecz ni kiem Pa na wo bec świa ta. Po przez
służ bę bra ta Rus sel la upraw nie nie to pier wot nie znaj -
do wa ło się w rę kach Ma lucz kie go Stad ka, ale usta ło
wraz z roz dzie le niem, do ja kie go do szło po śród lu du
Pa na la tem 1917 r. Nie za po mi naj my, że Pa stor Rus sell
w stycz niu 1916 ro ku prze wi dy wał, że te go roz dzie le -
nia na le ży się spo dzie wać za nie wie le dłu żej niż rok;
w rze czy wi sto ści na stą pi ło ono w prze cią gu pół to ra ro -
ku (R -5846, kol. l, aka pit 2).

PO DZIA ŁY WŚRÓD LU DU BO ŻE GO
„I sta ło się, gdy oni wciąż szli roz ma wia jąc, oto wóz

ogni sty, i ko nie ogni ste roz łą czy ły oby dwóch” (2 Król.
2:11). Fak ty nie zbi cie do wo dzą, że ta kie wy ja śnie nie
an ty ty pu jest po praw ne. Wszy scy za zna jo mie ni z wy -
da rze nia mi owe go cza su mu szą zgo dzić się z tym, że

po pierw szym ude rze niu Jor da nu Ko ściół w ogól no ści
cie szył się spo łecz no ścią prze po jo ną po ko jem, któ ra
utrzy ma ła się aż do la ta 1917 ro ku. Dla te go też ze rwa -
nie spo łecz no ści lu du Bo że go i po dzie le nie go na dwie
kla sy po an ty ty picz nym pierw szym ude rze nia Jor da nu
mu sia ło być od daw na ocze ki wa nym i prze wi dy wa -
nym roz dzie le niem an ty ty picz ne go Elia sza i Eli ze usza.
Z tym wnio skiem zga dza ją się wszyst kie po prze dza ją -
ce, to wa rzy szą ce i na stę pu ją ce po nim wy da rze nia uka -
zu ją ce do sko na łą har mo nię an ty ty pu z ty pem.

Do kład nie tak sa mo jak by ło w przy pad ku tych
dwóch pro ro ków, któ rzy po ko jo wo na sta wie ni cho dzi -
li i roz ma wia li z so bą, aż po ja wił się ogni sty wóz i ko nie
roz dzie la ją ce ich, tak sa mo człon ko wie Ma lucz kie go
Stad ka (Eliasz), ja ko Bo ski rzecz nik do świa ta, oraz po -

zo sta li po świę ce ni (Eli ze usz)
cho dzi li i roz ma wia li w bło giej
jed no ści, aż an ty ty picz ny wóz
za przę żo ny w ko nie wje chał
mię dzy nich i ich roz dzie lił.
W sym bo lach Bi blii wo zy przed -
sta wia ją or ga ni za cje (patrz Roz -
sze rzo ne Ko men ta rze do Pi sma
Świę te go do wer se tów 2 Moj.
14:9; Izaj. 31:1). Ów wóz Izra el ski
traf nie przed sta wia naj waż niej -
szą or ga ni za cję wśród lu du Bo -
że go – To wa rzy stwo Bi blij ne
i Trak ta to we Straż ni ca, któ re bę -
dzie my da lej na zy wać TBTS.
W ty pie wóz był ogni sty, a ogień
do brze re pre zen tu je pró by,
w któ rych uczest ni czy ło To wa -
rzy stwo skła da ją ce się z kon tro -
lu ją ce go Za rzą du i je go urzęd ni -
ków. To by ło wy ni kiem te go, że
nie któ rzy nie po sia da jąc sto sow -
nych upraw nień usi ło wa li prze -

jąć kon tro lę nad TBTS, co osta tecz nie się im uda ło. 

Ko rzyst ne bę dzie w tym miej scu roz wa że nie te go,
w jak szcze gól ny spo sób Pan uży wał Pa sto ra Char le sa
Rus sel la w okre sie Żni wa Wie ku Ewan ge lii w la tach
od 1874 do 1914, 1916. Skie ru je my na szą uwa gę na to,
co Pi smo Świę te ma do po wie dze nia w tej kwe stii: „Któ -
ryż te dy jest słu ga wier ny i roz trop ny, któ re go po sta no -
wił pan je go nad cze la dzią swo ją, aby im da wał po -
karm na czas słusz ny? Bło go sła wio ny on słu ga, któ re -
go by, przy szedł szy Pan je go, zna lazł tak czy nią ce go?
Za praw dę po wia dam wam, że go nad wszyst ki mi do -
bra mi swy mi po sta no wi” (Mat. 24:45-47). 

Na wet obec nie jest mniej lub wię cej za mie sza nia
po śród nie któ rych z lu du Bo że go co do te go, ko go ozna -
cza wy ra że nie „on słu ga”. We dług pew nych po glą dów
od no si się ono do kla sy, we dług in nych na uk do na -
uczy cie li w Ko ście le. Jesz cze in ni utrzy mu ją, że od no si
się ono do Ma lucz kie go Stad ka, a są tak że i ta cy, któ rzy
mó wią, że od no si się ono do To wa rzy stwa Bi blij ne go
i Trak ta to we go Straż ni ca (TBTS), któ re wów czas by ło
kor po ra cją i po zo sta je nią po dzień dzi siej szy. 

2 Królewska 2:  8
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Na po cząt ku żni wa br. Rus sell tak że uwa żał „one go
słu gę” za kla sę, ale w póź niej szym okre sie w skrom ny
spo sób na uczał, że wy ra że nie „on słu ga” od no si się
do jed nost ki, tj. do nie go sa me go (P 4, str. 613-614). Wer -
se ty Pi sma Świę te go za cy to wa ne po wy żej oraz wer se -
ty z Łuk. 12:42-44 ja sno stwier dza ją, że ozna cza on jed -
nost kę. Oby dwa frag men ty od róż nia ją „one go słu gę”
od Ko ścio ła, gdyż o „onym słu dze” jest po wie dzia ne, że
zo sta nie po sta wio ny nad (Je go) Pań ską cze la dzią. Dla -
te go też nie mo że on być „Cze la dzią” – Ko ścio łem. I po -
dob nie, okre śle nie go ja ko oso bę da ją cą „po karm na czas
słusz ny” od róż nia go od „Cze la dzi”, czy li Ko ścio ła. Po -
nad to na zwa nie go sza fa rzem do wo dzi te go, że nie mo -
że tu być mo wy o wszyst kich słu gach z cze la dzi, bo -
wiem sza farz jest szcze gól nym przed sta wi cie lem Go -
spo da rza. W cza sie spra wo wa nia urzę du ma pod swo -
ją pie czą wszyst kie do bra swe go Pa na, a w tej funk cji ma
tak że pod so bą wszyst kich in nych sług. W cza sach na -
sze go Pa na nie kla sy, ale jed nost ki by ły sza fa rza mi. Dla -
te go też, ze wzglę du na te dwa frag men ty Pi sma Świę -
te go, któ re od róż nia ją go od Ko ścio ła ja ko ca ło ści oraz
od wszyst kich in nych sług Praw dy, wy cią ga my wnio -
sek, że „on słu ga” mu si być jed nost ką. 

Co wię cej, fak ty z hi sto rii Żni wa do wo dzą, że wy -
ra że nie „on słu ga” ozna cza jed nost kę, tj. Pa sto ra Rus -
sel la. Żni wo w zna cze niu żę cia i po kło sia już prze mi -
nę ło, a kon tro li nad ca łym do mo stwem w cza sie je go
trwa nia nie spra wo wa ła ani kla sa, ani Ko ściół, ani
wszy scy słu dzy Praw dy, ani To wa rzy stwo. Tyl ko br.
Rus sell spra wo wał tę funk cję i wy peł nił pro roc two
o „onym słu dze”.

W rze czy sa mej, w cza sie żę cia i po kło sia w la tach
1874-1916 Pa stor Rus sell miał pod swo ją kon tro lą
wszyst kie do bra i po da wał Praw dę na cza sie. Prak tycz -
nie każ dy za rys prze sła nia Żni wa był do strze ga ny naj -
pierw przez nie go, a na stęp nie to on ja ko pierw szy prze -
ka zy wał te praw dy Ko ścio ło wi. Czy nił to po przez swo -
je na uki i ka za nia, jak rów nież po przez wie le in nych
róż no ra kich pu bli ka cji. Po nad to każ dy ro dzaj dzia łal no -
ści Żni wa znaj do wał się pod je go ogól ną kon tro lą. On
Kie ro wał pra cą piel grzy mów, kol por te rów, ochot ni ków,
dru ko wa niem ka zań w ga ze tach, pra cą po zy ski wa nia
no wych za in te re so wa nych i dzia łal no ścią pa sto ral ną,
pre zen ta cją Fo to dra my, nada wa niem roz gło su gło szo -
nym Praw dom oraz pra cą w Przy byt ku i w Do mu Be tel.

Zgod nie z po wyż szy mi wer se ta mi Pi sma Świę te go,
zo stał mia no wa ny na ten urząd po po wro cie na sze go
Pa na. Tę no mi na cję otrzy mał ja ko na gro dę za to, że gdy
Pan przy szedł, to stwier dził, że wier nie sza fu je on Praw -
dą na cza sie dla do mow ni ków, a mia ło to miej sce, za nim
To wa rzy stwo zo sta ło za ło żo ne, co do wo dzi te go, że
TBTS nie mo że być „onym słu gą”. Hi sto ria tam tych dni
po ka zu je, że „ów wier ny i roz trop ny słu ga” oka zał się
cał ko wi cie wier ny w spra wo wa niu te go urzę du do sa -
me go koń ca. To dzię ki swo jej wier no ści do stą pił przy -
wi le ju wy peł nia nia urzę do wych zo bo wią zań i przy wi -
le jów, któ re da ły mu po le służ by więk sze i bar dziej
owoc ne niż ja kie go kol wiek in ne go słu gi Bo że go, ja ki
kie dy kol wiek żył na zie mi, z wy jąt kiem sa me go Pa na. 

Nie któ rzy mo gą nam sta wiać za rzu ty z po wo du po -
sta wy, ja ką zaj mu je my wzglę dem „one go słu gi”, ale
czy ni my to bez żad nych za strze żeń, bo wiem Sło wo Bo -
że nas w tym po pie ra. 

ELIASZ I ELI ZE USZ
„Eliasz … ude rzył nim wo dy …, Gdy oni szli da lej roz ma wia -
jąc, oto wóz ogni sty i ko nie ogni ste roz łą czy ły oby dwóch. …
I Eli ze usz … pod niósł płaszcz Elia szo wy… i ude rzył nim
wo dy” (2 Król 2:8, 11-14). 

Pod ko niec ży cia Pa sto ra Rus sel la, w trak cie ostat -
nich kil ku lat je go służ by lud Pa na w Praw dzie wie le
sły szał o wspól nych prze ży ciach pro ro ków Elia sza i Eli -
ze usza. „On Słu ga” du żo pi sał i mó wił na ten te mat
pod czas ostat nich szes na stu mie się cy swo je go po by tu
na zie mi. W tym okre sie oraz jesz cze przez ja kiś czas
po je go śmier ci bra cia dys ku to wa li o tej bar dzo cie ka wej
kwe stii, ma ją cej wiel kie zna cze nie dla wszyst kich. Te -
mat ten miał tak wiel kie zna cze nie, po nie waż wła ści wie
zro zu mia ny po ka zu je w ogól ny spo sób tych, któ rzy są
z kla sy Ob lu bie ni cy, ob ra zo wa nej przez Elia sza, oraz
tych, któ rzy są z kla sy Wiel kiej Kom pa nii – ob ra zo wa -
nej przez Eli ze usza. Rze czy te by ły po wszech nie ro zu -
mia ne przez lud Pa na, za nim do szło do roz dzie le nia.
Więk szość z po świę co nych my śla ła, że bę dzie się znaj -
do wać w kla sie Ma lucz kie go Stad ka. Jed nak po roz -
dzie le niu i od czy ta niu bi blij ne go za sto so wa nia te go
przed mio tu dla wie lu sta ło się oczy wi ste, że nie na le żą
do kla sy Ko ścio ła, lecz do kla sy Wiel kiej Kom pa nii. Zro -
zu mie li to, po nie waż za uwa ży li, że czy nią te rze czy,
na któ re ty pem był Eli ze usz. Nie ozna cza ło to, że wszy -
scy, któ rzy odłą czy li się od TBTS, by li z kla sy Ob lu bie -
ni cy, ani na wet że wszy scy, któ rzy zwią za li się
z LHMM, by li z kla sy Ob lu bie ni cy, bo wiem jak się po -
tem oka za ło, wie lu z nich w póź niej szym okre sie ob ja -
wi ło się ja ko człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii.

Wła ści wą rze czą bę dzie po da nie kil ku słów wy ja -
śnie nia, bo wiem nasz te mat jest na tu ry nie tyl ko bi blij -
nej, ale tak że ty picz nej i pro ro czej. Dla te go też waż ne
jest, by zda wać so bie spra wę z te go, że ża den wer set Pi -
sma Świę te go nie mo że zo stać zro zu mia ny, do pó ki nie
sta nie się Praw dą na cza sie. Bez wzglę du na to, jak
uczo ny, po świę co ny czy też uży wa ny przez Pa na by
ktoś nie był, i tak nie zro zu mie żad ne go wer se tu Pi sma
Świę te go, do pó ki Pan nie zła mie pie czę ci z da ne go ustę -
pu Bi blii (Obj. 5:2-7; 6:1). Praw dą jest tak że to, że pro -
roc twa i ty py nie mo gą być ja sno zro zu mia ne, za nim się
nie wy peł nią. Po nad to, pro roc two lub typ po wią za ny
z pró bą cha rak te ru nie mo że zo stać zro zu mia ny, do pó -
ki nie przej dzie da na pró ba. Po wód ku te mu jest oczy -
wi sty. Udzie le nie wcze śniej sze go ja sne go zro zu mie nia
ta kie go pro roc twa lub ty pu po krzy żo wa ło by cel, ja ki
Pan za mie rzył, gdy pla no wał je ja ko pró bę. 

Z te go po wo du Pan nie po zwo lił bra tu Rus sel lo wi
wy raź nie zro zu mieć an ty ty picz nych szcze gó łów ostat -
nich prze żyć Elia sza i Eli ze usza. To, że nie ro zu miał on
tej kwe stii, w spo sób oczy wi sty wy ni ka z je go pism
i ka zań na ten te mat, w któ rych wy ra żał swo je po glą dy
w spo sób nie pew ny, pe łen wa ha nia i przy pusz czeń.
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Wy ni ka ło to z czę sto przez nie go wy ra ża ne go prze ko -
na nia, że szcze gó ły nie mo gą zo stać zro zu mia ne, do pó -
ki się nie wy peł nią. Jed nak to, co po dał nam na ten te -
mat, jest dla nas wy star cza ją co ja sne, by roz szy fro wać
wy peł nio ne szcze gó ły, któ re nie by ły do strze gal ne
przed pró bą zwią za ną z ich wy peł nie niem się. To, że
Pa stor Rus sell nie był w sta nie zro zu mieć wszyst kich
tych nie wy peł nio nych szcze gó łów, wca le nie przy no si
mu uj my. Wprost prze ciw nie, zdu mie wa nas to, że nim
do szło do roz dzie le nia lu du Bo że go zwią za ne go z wy -
peł nie niem się ty pu, ro zu miał tak wie le, że po zwo li ło to
od bior com je go my śli na ja sne zro zu mie nie szcze gó -
łów po je go wy peł nie niu. 

UDE RZE NIE JOR DA NU
My ślą „one go słu gi” by ło, że rze ka Jor dan jest ty -

pem na ro dów te go świa ta pod da nych po tę pia ją ce mu
wy ro ko wi. Zna cze nie sło wa „Jor dan” po pie ra je go po -
gląd, gdyż ozna cza ono „osą dzo ny i po tę pio ny”, a wo -
dy w sym bo lach Pi sma Świę te go re pre zen tu ją na ro dy
w zor ga ni zo wa nej po sta ci (Obj. 17:15). Pi smo Świę te
mó wi o na ro dach z punk tu wi dze nia zor ga ni zo wa nia
po li tycz ne go, ko ściel ne go, fi nan so we go i prze my sło -
we go. Jor dan ozna cza wład ców, kler, ary sto kra cję,
przy wód ców świa ta pra cy oraz ich zwo len ni ków. Na -
ro dy zor ga ni zo wa ne w tych czte rech for mach by ły
do tkli wie kry ty ko wa ne i otrzy ma ły po tę pia ją cy wy rok
ze stro ny an ty ty picz ne go Elia sza, a kry ty ka ta jest
pierw szą czę ścią te go, co za wie ra się w pierw szym
ude rze niu Jor da nu. 

SYM BO LICZ NOŚĆ PŁASZ CZA
Brat Rus sell na uczał, że płaszcz Elia sza jest sym bo lem

je go wła dzy, mo cy, ja ko pro ro ka Bo że go wo bec Izra ela.
De fi ni cję tę po pie ra fakt, że sło wo prze tłu ma czo ne ja ko
„płaszcz” (ada reth – sło wo od mien ne od sło wa ozna cza -
ją ce go sza tę) nie sie w so bie ideę in sy gniów wła dzy, za -
szczy tów i splen do ru. Brat Rus sell miał ra cję, kie dy wy -
ja śnia jąc ten an ty typ stwier dził, że płaszcz re pre zen tu -
je Bo żą moc w an ty ty picz nym Elia szu [Ko ście le] do te -
go, by był rzecz ni kiem Pa na wo bec no mi nal ne go du cho -
we go Izra ela. Ana li zu jąc nie któ re skład ni ki tych upraw -
nień po ka zał nam, że z Bo żej opatrz no ści obej mu ją one,
mię dzy in ny mi, Bo skie upo waż nie nie wy ni ka ją ce
z Praw dy i moż li wo ści fi nan so wych. Ba da jąc wy ra że nie
„wła dze do by cia Bo żym Pro ro kiem” tak jak się ono wy -
peł nia, stwier dza my, że te upraw nie nia skła da ją się z na -
stę pu ją cych sied miu rze czy: po pierw sze, z Bo skie go
upo waż nie nia; po dru gie, z upo waż nie nia Ko ścio ła;
po trze cie, z sa mej Praw dy; po czwar te, z kon tro li
nad pro wa dze niem dzia łal no ści Praw dy; po pią te,
z kon tro li nad li te ra tu rą Praw dy; po szó ste, z kon tro li
nad róż ny mi spo so ba mi sze rze nia Praw dy; po siód me,
z kon tro li nad środ ka mi fi nan so wy mi po trzeb ny mi
do pro wa dze nia tej dzia łal no ści. Wy star czy chwi lę się
za sta no wić, by prze ko nać się o tym, że wła dza Ko ścio -
ła do te go, by dzia łać ja ko Bo ży rzecz nik wo bec no mi nal -
ne go Du cho we go Izra ela, obej mu je te sie dem rze czy. 

Zwi nię cie płasz cza tak że by ło sym bo licz ne. Ozna cza
ono łącz ne uży cie wszyst kich tych sied miu rze czy re -

pre zen to wa nych w płasz czu. Ozna cza to, że lud Pa -
na, ja ko No we Stwo rze nia, po pie ra jąc tę dzia łal ność
i oso by ją wy ko nu ją ce, wy ko rzy sty wał wszyst kie praw -
dy, kon tro lę nad tą dzia łal no ścią, wszyst kie pu bli ka cje
li te ra tu ry Praw dy, dzia ły służ by i środ ki fi nan so we ko -
niecz ne i uży tecz ne do wy ko ny wa nia pra cy pu blicz -
nej zo bra zo wa nej w ude rze niu Jor da nu (Ps. 149:5-9). 

Zwróć my uwa gę na to, że wszyst kie pu blicz ne ro -
dza je dzia łal no ści, któ rą kie ro wał „on słu ga”, by ły za an -
ga żo wa ne w tę pra cę, co re pre zen to wa ne jest w zwi nię -
ciu płasz cza Elia sza. Wy ko rzy sty wa na by ła wszyst ka
li te ra tu ra Praw dy na da ją ca się do de ma sko wa nia zła
tych, któ rzy ro ści li so bie pre ten sje do spra wo wa nia wła -
dzy z Bo skie go pra wa oraz wszyst kie dzia ły służ by roz -
pro wa dza ją ce li te ra tu rę. Na przy kład: Tom IV „Wal ka
Ar ma ge do nu”, bro szu ry ta kie jak „Świat w ogniu”,
„Utra pie nie na ro dów po prze dza Ar ma ge don”, „Świę ce -
nia kle ru są oszu stwem”, „Dla cze go wiel cy fi nan si ści
drżą ze stra chu”, „Czło wiek nie jest w sta nie na pra wić
wa run ków spo łecz nych na zie mi”, itd. Od 1914 r. by ła
wy świe tla na Fo to dra ma, a ka za nia br. Rus sel la by ły pu -
bli ko wa ne w ty sią cach ga zet. Po nad to po wyż sze, jak
rów nież in ne te ma ty by ły po ru sza ne w wy kła dach pu -
blicz nych i w roz mo wach pry wat nych ja ko część dzia -
łal no ści do ty czą cej ude rze nia Jor da nu. Po za tym na ce -
le tej służ by kie ro wa no znacz ne kwo ty fi nan so we. Po -
łą czo ne uży cie władz Ko ścio ła w sied miu ro dza jach
do pierw sze go ude rze nia Jor da nu mia ło miej sce po -
mię dzy je sie nią 1914 r. a je sie nią 1916 r.

Ude rze nie Jor da nu obej mu je kil ka rze czy. Po pierw -
sze, przed sta wie nie nie zbi tej praw dy na te mat róż nych
form zła na ru sza ją cych Zło tą Re gu łę, któ re zo sta ły po -
peł nio ne przez wład ców, kler, ary sto kra cję i przy wód -
ców świa ta pra cy rosz czą cych so bie pra wo do wła dzy
z Bo skie go upo waż nie nia. Po dru gie, ob wiesz cze nie te -
go, że zo stał wy da ny wy rok znisz cze nia na wszyst kie
in sty tu cje rosz czą ce so bie pra wo do wła dzy z Bo skie go
upo waż nie nia, łącz nie z obec nie ist nie ją cy mi. Po trze -
cie, ogło sze nie, że wszy scy pia stu ją cy wy so kie urzę dy
zo sta ją z nich usu nię ci oraz te go, że wy rok uka ra nia zo -
stał wy da ny na wszyst kich tych, któ rzy utrzy mu ją, że
po sia da ją i spra wu ją wła dzę z Bo skie go pra wa. Ude rze -
nie Jor da nu do ko ny wa ne przez świę tych jest wier nie
i cał kiem do słow nie opi sa ne w Ps. 149:5-9: „Ra do wać się
bę dą świę ci w chwa le Bo żej, a śpie wać bę dą w po ko jach
swych. Wy sła wia nia Bo że bę dą w ustach ich, a miecz
na obie stro ny ostry w rę kach ich, aby wy ko ny wa li po -
mstę nad po ga na mi, a ka ra li na ro dy, Aby wią za li pę ta -
mi kró lów ich, a szlach tę ich oko wa mi że la zny mi. Aby
po stą pi li z ni mi we dług pra wa za pi sa ne go. Tać jest sła -
wa wszyst kich świę tych je go”. Bez wąt pie nia dzia łal -
ność, ja ką świę ci Pań scy pro wa dzi li pod czas tych
dwóch lat by ła „chwa łą”, szcze gól nym za szczy tem
przy zna nym świę tym przy sa mym koń cu Wie ku. Wer -
se ty te po przez uży cie wy ra że nia „tać jest sła wa wszyst -
kich świę tych je go” [w an giel skim prze kła dzie KJV
– „za szczy tu te go do stę pu ją wszy scy świę ci Je go”] po -
ka zu ją, że za szczyt ten bę dzie udzia łem każ de go człon -
ka Ma lucz kie go Stad ka, za rów no tych bę dą cych po -



za za sło ną śmier ci, jak i tych, któ rzy w owym cza sie
wciąż bę dą znaj do wać się w cie le. Bez wąt pie nia praw -
dy wte dy na ucza ne wy so ko wy no si ły i wy sła wia ły
przy mio ty Bo ga. By ły one za iste mie czem obo siecz nym
tną cym na pra wo i na le wo wnętrz no ści zło czyń ców.
Zde ma sko wa nie zła na ro dów przez świę tych oka za ło
się sro gą ka rą dla tych pierwszych, a po przez po da nie
do wia do mo ści pu blicz nej tych ostrych, kar cą cych i nie -
zbi tych fak tów wo dzo wie po li tycz ni, ko ściel ni, fi nan so -
wi i prze my sło wi zo sta li zwią za ni pę ta mi. W spo sób
nie pod wa żal ny do wie dzio no im, że są zło czyń ca mi, za -
tem zo sta li w pew nym stop niu ogra ni cze ni. Do wie -
dzio no, że od po wie dzial ność za po peł nio ne zło w du -
żej mie rze po no si dok try na o Bo skim pra wie, któ rej
strasz nym skut kiem jest po grą że nie na ro dów w woj nę
świa to wą. Rosz cze nia i uczyn ki kaj ze ra zwią za ne z tą
kwe stią są przy kła da mi do brze zna ny mi świa tu. Dzia -
łal ność Pa na po tę pia ją ca chrze ści jań stwo w je go au to -
kra tycz nych wła dzach utrzy mu ją cych, że rzą dzą z Bo -
skie go pra wa, do pro wa dzi ła do ich ustą pie nia na ca łym
świe cie. Żad ne wła dze świec kie nie utrzy mu ją już, że
na dal rzą dzą lub spra wu ją wła dzę na pod sta wie Bo -
skie go pra wa. 

ELIASZ UDE RZYŁ PIERW SZY
To Eliasz, a nie Eli ze usz ude rzył Jor dan ja ko pierw -

szy. Typ ten, tak sa mo jak wszyst kie in ne, po da je nam
je dy nie skoń czo ny ob raz. Dla te go też Eliasz jest ty pem
tyl ko tych, któ rzy w har mo nii z Pań skim du chem do ko -
ny wa li pierw sze go ude rze nia Jor da nu aż do je go ukoń -
cze nia. Roz sąd nym jest za ło że nie, że każ dy, kto nie wy -
trwał w ude rza niu Jor da nu do koń ca te go okre su, choć
uczest ni czył w nim przez pe wien czas, lub kto nie wy -
trwał w ude rza niu do koń ca w har mo nii z Pań skim du -
chem, nie jest przed sta wio ny w skoń czo nym ob ra zie
i dla te go nie jest czę ścią an ty ty picz ne go Elia sza. Okres
ten bar dzo sil nie za zna czył się sub tel ny mi pró ba mi do -
zwo lo ny mi przez Pa na, wy pró bo wu ją cy mi lud Praw dy
co do gor li wo ści i wier no ści w dzia łal no ści ude rza nia
Jor da nu. Brak środ ków fi nan so wych i ogra ni cze nie
dzia łal no ści oraz idą cych za tym spo sob no ści służ by
oka za ły się wni kli wy mi pró ba mi. Ci ze spło dzo nych
z du cha, któ rzy po zwo li li, by te oraz in ne wa run ki ob -
ja wi ły w nich brak gor li wo ści, lub ostu dzi ły ich za pał
w tak du żej mie rze, że za nie cha li uczest nic twa w dzia -
łal no ści ude rza nia Jor da nu, za nim się ona za koń czy ła,
po ka za li przez to, że nie są z kla sy Elia sza, ale z kla sy
Eli ze usza. Nie ma my przez to ro zu mieć, że Eli ze usz
przed sta wia wro gów Bo ga i Praw dy. Wprost prze ciw -
nie, Eli ze usz przed sta wia kla sę bę dą cą w Praw dzie,
sym pa ty zu ją cą z dzia łal no ścią ude rza nia Jor da nu, co
w ty pie zo sta ło po ka za ne przez to, że Eli ze usz prze szedł
z Elia szem przez ło ży sko rze ki na dru gą stro nę, ale nie
star cza ło jej gor li wo ści do te go, by wier nie i z od da -
niem trwać w ude rza niu do koń ca. 

Po rów na nie ob ra zu z wy da rze nia mi, ja kie mia ły
miej sce od je sie ni 1914 r. do je sie ni 1916 r. utwier dza nas
w prze ko na niu, że an ty ty picz ne pierw sze ude rze nie
Jor da nu by ło do ko ny wa ne wła śnie wte dy. Br. Rus sell
wy ra ził to na stę pu ją co: „Peł ni za pa łu ba da cze Bi blii

idą da lej, tak jak Eliasz i Eli ze usz szli da lej po prze -
kro cze niu Jor da nu. Nie zdą ża ją ku żad nej kon kret nej
da cie, tak jak i Eliasz nie zo stał skie ro wa ny do żad ne -
go in ne go miej sca” (R -5772 kol. 2 par. 6). 

Jak po ka zu je hi sto ria tych wy da rzeń, po śmier ci br.
Rus sel la do szło do ra dy kal nej zmia ny w pra cy wzglę -
dem ogó łu spo łe czeń stwa. Oko ło te go cza su za koń czy -
ło się pierw sze ude rze nie Jor da nu. Jak że sto sow nym by -
ło, by ten, któ re go Bóg wy brał do pro wa dze nia dzia łal -
no ści Praw dy na rzecz Ma lucz kie go Stad ka przy koń cu
Wie ku, miał przy wi lej kie ro wa nia i uczest ni cze nia
w tym szcze gól nym za ry sie tej dzia łal no ści, w „chwa le”
ja ka zo sta ła udzie lo na peł nej licz bie świę tych, za rów no
po tej, jak i po dru giej stro nie za sło ny: „tać jest sła wa
[za szczyt] wszyst kich świę tych je go”. Ra du je my się
z nim z te go, że miał udział w tym za szczy cie!

Nie któ rzy mo gą się z tym nie zga dzać twier dząc, że
dzia łal ność pro wa dzo na wzglę dem ogó łu spo łe czeń -
stwa od je sie ni 1914 r. do je sie ni 1916 r. by ła na zbyt
ma łą ska lę, by mo gła sta no wić pierw sze ude rze nie Jor -
da nu. Od po wia da jąc na ten za rzut mó wi my, że do -
kład nie na to po ka zu je typ. Ko men tarz, ja ki „on Słu -
ga” wy ra ził la tem 1915 r., po mo że zro zu mieć nam,
dla cze go pierw sze ude rze nie Jor da nu mia ło być
na ma łą ska lę. Za py ta no go wów czas: „Czy więk szość
lu du Praw dy bę dzie w Wiel kiej Kom pa nii, kie dy kla -
sa ta się ufor mu je?” Je go od po wiedź brzmia ła: „Zde -
cy do wa nie więk szość lu du Praw dy znaj dzie się
w Wiel kiej Kom pa nii, po nie waż więk szość nie jest wy -
star cza ją co gor li wa w ofia ro wy wa niu sa me go sie bie”.
Sko ro kla sa Eli ze usza sta no wi ła więk szość, a kla sa Elia -
sza mniej szość lu du Praw dy, oczy wi stym jest, że dzia -
łal ność mniej szo ści by ła na mniej szą ska lę, niż dzia łal -
ność uprzed nio wy ko ny wa na przez oby dwie kla sy ra -
zem. A za tem to, że dzia łal ność opi sa na po wy żej by ła
wy ko ny wa na na ma łą ska lę, nie tyl ko nie prze czy, ale
wręcz po twier dza praw dzi wość stwier dze nia, że by ło
to pierw sze ude rze nie Jor da nu. W po rów na niu z po -
przed nią dzia łal no ścią pro wa dzo ną na sze ro ką ska lę,
mu sia ła ona być na mniej szą ska lę, po nie waż by ła wy -
ko ny wa na przez nie wiel ką część ro bot ni ków za an ga -
żo wa nych w więk szą dzia łal ność. 

Mo że się wy da wać, że w R -5950, kol. 1, par. 2, br.
Rus sell przed sta wia prze ciw ny po gląd: „Je ste śmy
pod co raz więk szym wra że niem, że Elia sza ude rza nie
Jor da nu, roz dzie la ją ce je go wo dy jest ob ra zem wiel kiej
pra cy jesz cze nie wy ko na nej, któ ra naj wy raź niej zo sta -
nie wy ko na na w naj bliż szej przy szło ści”. Od po wia da -
my, że (1) Pan użył umy słu bra ta Rus sel la do te go, by
prze po wie dzieć ty mi sło wy dru gie ude rze nie Jor da nu,
choć on sam nie zda wał so bie z te go spra wy. (2) Cho ciaż
jest praw dą, że po dał dwa prze ciw staw ne so bie po glą -
dy, od da jąc spra wie dli wość „one mu Słu dze”, jak rów -
nież zgod nie ze stwier dze niem wie lo krot nie przez nie -
go wy ra ża nym, że pro roc twa i ty py po wią za ne z pró bą
cha rak te ru nie mo gą być ja sno zro zu mia ne, do pó ki się
nie wy peł nią, na le ży pod kre ślić, że nie moż na by ło
mieć pew no ści co do praw dzi wo ści obu z tych po glą -
dów, do pó ki nie prze szły pró by zwią za ne z wy peł nie -
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niem się te go ty pu i dwóch ko lej nych ty pów ści śle po -
wią za nych z ude rze niem Jor da nu. Dla te go też obec -
nie, kie dy pró by te ma my już za so bą, wi dzi my, że je -
go stwier dze nie w Straż ni cy R -5845, kol. 2, par. 4 jest po -
praw ne, co się ty czy pierw sze go ude rze nia, a stwier dze -
nie w Straż ni cy R -5950, kol. 1 par. 2 jest nie po praw ne,
co się ty czy pierw sze go ude rze nia, ale przed sta wia
praw dzi wy po gląd od no śnie dru gie go ude rze nia. Stąd
też nie po win ni śmy upie rać się przy tym, że ten dru gi
po gląd do wo dzi, że wy da rze nia opi sa ne po wy żej by ły
pierw szym ude rze niem Jor da nu.

WY DA RZE NIA W LA TACH 1915-1917
Prze glą da jąc wzmian ki w li te ra tu rze Praw dy mó wią ce
o przy wi le jach, któ re mia ły przy paść Wiel kiej Kom pa -
nii po roz dzie le niu, znaj du je my stwier dze nie mó wią ce
o an ty ty picz nej od po wie dzi Elia sza na proś bę Eli ze -
usza, że je śli kla sa Eli ze usza wy trwa w po dą ża niu
za kla są Elia sza i bę dzie z nią sym pa ty zo wać i współ pra -
co wać, jak przy stoi Wiel kiej Kom pa nii wzglę dem Ma -
lucz kie go Stad ka, sta nie się na stęp cą Ma lucz kie go Stad -
ka w spra wo wa niu urzę du Bo skie go rzecz ni ka do no -
mi nal ne go Du cho we go Izra ela. W na stę pu ją cych cy ta -
tach uzna nie an ty ty picz ne go Elia sza przez an ty ty picz -
ne go Eli ze usza, sym pa ty zo wa nie i współ pra co wa nie
z nim są przed sta wio ne ja ko wa ru nek, któ ry Wiel ka
Kom pa nia mu si wy peł niać aż do cza su roz dzie le nia, je -
śli chcia ła by zo stać na stęp cą an ty ty picz ne go Elia sza. Tak
zo sta ło wy ja śnio ne zna cze nie sło wa „uj rzeć” ze zda nia:
„je śli uj rzysz mnie, gdy bę dę wzię ty od cie bie, tak ci się
sta nie” (2 Król 2:10; Straż ni ca; R -3417, kol. 1, par. 3). „Je -
śli jest to po praw na in ter pre ta cja ty pu, szcze gól ne zna -
cze nie jest zwią za ne z uj rze niem przez Eli ze usza odej ścia
Elia sza. Wy da je się to ozna czać bli ską oso bi stą przy jaźń
i wier ność po mię dzy ni mi do sa me go koń ca”. Straż ni ca R -
-5772, kol. 2, par. 7 mó wi: „Wte dy gdy ci dwaj szli nie
wie dząc jak da le ko zaj dą, Eliasz po wie dział do Eli ze -
usza: „Co chciał byś ja ko na gro dę za two ją wier ność
w po dró żo wa niu ra zem ze mną?” Eli ze usz od po wie -
dział, że naj bar dziej pra gnął by du żej mia ry du cha Pań -
skie go, któ ry tak do bit nie ob ja wiał się w Elia szu. Od po -
wiedź brzmia ła, że to bło go sła wień stwo mo że otrzy mać
tyl ko pod szcze gól ny mi wa run ka mi, a mia no wi cie, gdy
bę dzie na dal wier nie współ pra co wał aż do sa me go koń ca – aż
Eliasz zo sta nie za bra ny. By ła to rzecz trud na, bo wiem
gdy by uwa ga Eli ze usza skie ro wa ła się na coś in ne go
i nie uj rzał on za bie ra ne go Elia sza, nie uzy skał by te go
wiel kie go bło go sła wień stwa”. Sło wa bra ta Rus sel la wy -
ja śnia ją ce zna cze nie fra zy „je śli uj rzysz mnie, gdy bę dę
wzię ty od cie bie” po da li śmy kur sy wą. Wy ja śnie nia po -
da ne kur sy wą do wo dzą, że „on Słu ga” uwa żał, że sło wo
„uj rzysz” w 2 Król 2:10 wy stę pu je w zna cze niu „uznać”,
bo wiem ja ki in ny ro dzaj lo jal no ści wzglę dem Elia sza
był wy ma ga ny od Eli ze usza, jak nie uzna nie Elia sza,
sym pa ty zo wa nie i współ pra co wa nie z nim? Czyż „on
Słu ga” nie mó wi, że sło wo „uj rzysz” uży te w tym wer -
se cie wy stę pu je w zna cze niu „uznasz”?. Do wo dzi to,
że sło wo „uj rzysz” w tym wer se cie zna czy „uznasz”,
bo wiem cza sa mi uzna nie ko goś ozna cza za ak cep to wa -
nie, sym pa ty zo wa nie i współ pra cę. 

PRO PO ZY CJA ELIA SZA – OD PO WIEDŹ
ELI ZE USZA

Roz wa ży li śmy an ty typ przed sta wia ją cy Elia sza i Eli -
ze usza cho dzą cych i roz ma wia ją cych po dru giej stro -
nie Jor da nu, za nim zo sta li roz dzie le ni, i po ka za li śmy,
że sym bo li zu je on wspól ną spo łecz ność i peł ną sym pa -
tii współ pra cę lu du Bo że go w służ bie i ba da niu Sło wa
Bo że go. Uwa ża my, że jest to wła ści we wy ja śnie nie ty -
picz ne go cho dze nia i roz ma wia nia, tak jak są one
przed sta wio ne w 2 Król. 2:11. Po nad to, Pan dał nam
zro zu mie nie an ty ty pu su ge stii Elia sza i od po wie dzi
Eli ze usza, tak jak są one za pi sa ne w 2 Król. 2:9: „A gdy
prze szli, rzekł Eliasz do Eli ze usza: Żą daj, cze go chcesz,
abym ci uczy nił pier wej niż bę dę wzię ty od cie bie. Te -
dy rzekł Eli ze usz: Pro szę, niech bę dą dwie czę ści [kla -
sy] ze mnie w du chu two im [upraw nie niach, urzę -
dzie]”. Typ ten nie prze czy ani nie pod wa ża wy ja śnie -
nia an ty ty pu wspól ne go cho dze nia i roz ma wia nia z w.
11, ja kie po da li śmy. Chwa  ła niech bę dzie Pa nu za to
wspa  nia łe pięk no. 

PROŚ BA ELI ZE USZA
Proś ba Eli ze usza (2 Król. 2:9), tak jak jest po praw nie

prze tłu ma czo na w po przed nim aka pi cie, by ła proś bą
o to, by zo stać na stęp cą Elia sza, ja ko głów ne go pro ro -
ka Bo że go do Izra ela. Pra gnął on dzia łu pier wo rod ne -
go po śród pro ro ków uwa ża nych za sy nów fi gu ral nej
ro dzi ny (5 Moj. 21:17). To uczy ni ło by z nie go na stęp cę
Elia sza, bo wiem Eliasz był głów nym pro ro kiem Pa -
na do Izra ela. Pro ro cy w Izra elu są przed sta wia ni ja ko
fi gu ral ne dzie ci głów ne go pro ro ka, któ rym w tym przy -
pad ku był Eliasz. Je go na stęp ca był by tak że głów nym
pro ro kiem, w wy ni ku cze go był by tak że fi gu ral nym oj -
cem po zo sta łych pro ro ków, mi mo to po zo sta jąc ca ły
czas [fi gu ral nym] sy nem Elia sza [pod wład nym]. To
uczy ni ło go pier wo rod nym w ro dzi nie pro ro ków, i ta -
kie ży cze nie za wie ra ło się w je go proś bie.

WSPÓL NE CHO DZE NIE
I ROZ MA WIA NIE

A za tem pa mię taj my, że wspól ne cho dze nie i roz ma -
wia nie Elia sza i Eli ze usza do chwi li ich roz dzie le nia
przed sta wia nie zmą co ną i peł ną życz li wo ści har mo nię
ich an ty ty pów w ser cu, umy śle oraz pra cy. Za uwa ża -
my, że to, co zo sta ło już po wie dzia ne po wy żej, mu si być
jesz cze raz pod kre ślo ne w tym mo men cie, mia no wi cie
że to, co prze rwa ło har mo nię ser ca, umy słu i pra cy po -
śród lu du Pań skie go, mu si być an ty ty pem te go, co roz -
dzie li ło Elia sza i Eli ze usza. Bez wąt pie nia tym, co prze -
rwa ło har mo nię ser ca, umy słu i pra cy ist nie ją cą po śród
lu du Pa na po pierw szym ude rze niu Jor da nu, by ły pro -
ble my zwią za ne z or ga ni za cją, po przez któ rą pro wa -
dzo na by ła dzia łal ność lu du Pa na. A pro ble my zwią za -
ne z tą or ga ni za cją roz po czę ły się we wnątrz TBTS.

WÓZ OGNI STY
W ty pie ogni sty wóz zo stał po ka za ny ja ko ta rzecz,

któ ra roz dzie li ła oby dwu pro ro ków. Pi smo Świę te
w na stę pu ją cy spo sób za pi sa ło to wy da rze nie: „oto
wóz ogni sty i ko nie ogni ste roz łą czy ły oby dwóch”.
Pa mię taj my o tym, że roz dzie le nie, czy li za bra nie Elia -
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sza od Eli ze usza, zo sta ło do ko na ne przez ogni sty wóz,
któ ry wje chał po mię dzy nich, a nie przez wi cher, któ ry
uniósł Elia sza do gó ry. Gdy by he braj ski tekst 2 Król.
2:10 miał prze ka zy wać myśl o unie sie niu do gó ry, zo -
sta ło by uży te sło wo „na sa ah”, na to miast Bi blia mó -
wiąc o za bra niu Elia sza od Eli ze usza uży wa he braj -
skie go sło wa „la kach”. Moż na by po wie dzięc, że Eliasz
zo stał „la kach -nię ty” od Eli ze usza, po czym ni gdy nie
by li już ra zem. Wi cher miał miej sce po tym, jak Eliasz
zo stał „za bra ny” (la kach) od Eli ze usza. Dla te go też
roz dzie le nie nie zo sta ło do ko na ne przez wi cher, ale
przez sam wóz, za nim po ja wił się wi cher, któ ry wy stą -
pił wkrót ce po tem. Na do wód te go, że „on Słu ga”
w ten spo sób ro zu miał „za bra nie” Elia sza i tak wy ja -
śniał an ty typ, cy tu je my je go sło wa mó wią ce o tym an -
ty ty pie ze Straż ni cy R -5950 kol. 1, par. 4: „Roz dzie le nie
Ko ścio ła na dwie kla sy bę dzie mia ło miej sce po ude -
rze niu Jor da nu – po po dzie le niu lu dzi po przez prze -
sła nie Praw dy i płaszcz wy obra ża ją cy wła dze Elia sza.
Po tem Kla sa Elia sza, Kla sa Ma lucz kie go Stad ka [sto sun ko -
wo ma ła licz ba] zo sta nie wy raź nie za ma ni fe sto wa na ja ko
kla sa od dzie lo na i od ręb na od Kla sy
Wiel kiej Kom pa nii. Pa mię taj my
o tym, że roz dzie le nie zo sta nie
spo wo do wa ne przez ogni sty wóz
– pew ne bar dzo sro gie i cięż kie
pró by, któ re kla sa Elia sza szyb ko
przyj mie i w nie wej dzie, a kla sa
Eli ze usza bę dzie kryć się
przed prze śla do wa nia mi, ale nie
po wró ci do grze chu ani nie od rzu -
ci Pa na. Krót ko po tem wi cher
(praw do po dob nie anar chia) do -
pro wa dzi do ‘prze mia ny” kla sy
Elia sza”. Wy ja śnie nia te są bar dzo
kla row ne. 

Po wyż szy cy tat jest do wo dem
na to, że po dział do ko na ny przez
an ty ty picz ny ogni sty wóz był roz -
dzie le niem kla sy an ty ty picz ne go
Elia sza od kla sy an ty ty picz ne go Eli -
ze usza. Od tam tej po ry stoi on wy -
raź nie za ma ni fe sto wa ny ja ko kla sa od dzie lo na i od ręb na. Bę -
dąc jesz cze w cie le, miał on zo stać uzna ny za kla sę od -
dziel ną i od ręb ną od Wiel kiej Kom pa nii. Po ka zu je to
tak że, że ja kiś czas po tym, jak zo sta li roz dzie le ni i wy -
od ręb nie ni, na de szło do świad cze nie wi chru. Niech
myśl ta wy raź nie utkwi nam w umy śle, a wszyst ko
w an ty ty pie sta nie się tak wy ra zi ste, jak jest w ty pie. 

Roz waż my zna cze nie ogni ste go wo zu. Obec nie jest
ja sne, że przed sta wia on TBTS w je go or ga ni za cyj nych
aspek tach, któ re sa mo uczest ni czy ło w ogni stych pró -
bach po śród lu du Bo że go, jak rów nież do nich do pro -
wa dza ło. Nie któ rzy mo gą opo no wać twier dząc, że „on
Słu ga” ni gdy nie po wie dział, że To wa rzy stwo z or ga ni -
za cyj ne go punk tu wi dze nia bę dzie wo zem, lecz że de -
fi nio wał ogni sty wóz ja ko do tkli wą pró bę. 

Kie dy kol wiek w pi smach „one go Słu gi” znaj du -
je my po glą dy, któ re wy da ją się być sprzecz ne ze so -

bą, po win ni śmy sta rać się je zhar mo ni zo wać ze so -
bą, a nie je igno ro wać.

Praw dą jest, że de fi nio wał on ogni sty wóz ja ko do -
tkli wą pró bę, ale przy in nych oka zjach mó wił, że nie
wie, czym bę dzie an ty ty picz ny wóz (Straż ni ca R -5773,
kol. 1, par. 1). „Nie mo że my mieć na dziei na to, że za -
wcza su ja sno zro zu mie my peł ne zna cze nie ogni ste go
wo zu lub wi chru”; a w Straż ni cy R -5846, kol. 1 par. 1 na -
pi sał: „Pan ob ra zo wo przed sta wia tę kwe stię w na stę -
pu ją cy spo sób: Naj pierw bę dzie ogni sty wóz. Nie wie -
my, co nim bę dzie, ale ro zu mie my, że ja kieś ogni ste
do świad cze nie do pro wa dzi do roz dzie le nia dwóch klas
lu du Pa na”. Nie któ rzy kła dą na cisk na pierw sze sfor -
mu ło wa nia uży te przez „one go Słu gę”, a igno ru ją je go
póź niej sze wy po wie dzi. 

Przed sta wia my na stę pu ją cy spo sób zhar mo ni zo wa nia
tej po zor nej sprzecz no ści: Wy ra że nie „wóz ogni sty” za -
wie ra w so bie dwie idee, po pierw sze ideę wo zu,
a po dru gie ideę ognia. W uży ciu bi blij nym (1 Pio tra 4:12,
Dia glott) ogień re pre zen tu je sro gie do świad cze nia oraz

znisz cze nie, na to miast zgod nie z Pi -
smem Świę tym wóz przed sta wia or -
ga ni za cję (Roz sze rzo ne Ko men ta rze
2 Moj. 14:9; Iz. 31:1). Je śli roz dzie li my
od sie bie te dwie idee, z ła two ścią
za uwa ży my zgod ność oby dwu po -
glą dów. Kie dy br. Rus sell de fi nio wał
ogni sty wóz ja ko ogni ste pró by, Pan
użył je go umy słu, by wy ja śnić zna -
cze nie ognia po ka za ne go w tym ob -
ra zie, a nie zna cze nie wo zu. A kie dy
mó wił, że nie wie, co przed sta wia
wóz, Pan użył je go umy słu, by po ka -
zać, że br. Rus sell nie wie dział, co
przed sta wia wóz roz wa ża ny od -
dziel nie od ognia. Po wód, dla któ re -
go Pan po zo sta wił je go umysł
w ciem no ści co do zna cze nia tej czę -
ści ty pu, jest bar dziej niż oczy wi sty.
Wte dy nie nad szedł jesz cze czas
na je go zro zu mie nie, po nie waż gdy -

by zna cze nie wo zu zo sta ło wów czas zro zu mia ne, ca ły
ten typ stał by się tak ja sny, że dla tych, któ rzy po ję li by je -
go peł ne zna cze nie, do świad cze nie to nie by ło by pró bą.
A Pan za mie rzył to do świad cze nie ja ko jed ną z naj ostrzej -
szych prób dla Swe go lu du pod ko niec Wie ku. Dla te go
też wi dać, że żad nym spo so bem nie je ste śmy w nie zgo -
dzie z po glą da mi Pa sto ra Rus sel la. Po tym, jak pró ba już
mi nę ła, po stę pu ją ce świa tło po zwo li ło nam z ła ski Bo żej
do strzec to, cze go „on Słu ga” nie był w sta nie do strzec,
gdyż nie by ło to praw dą „na cza sie”.

PO STĘP CZA SU

Gdzie je ste śmy obec nie, dzie więć dzie siąt czte ry la -
ta po tych do nio słych wy da rze niach? Nie tyl ko tak jak
są one zi lu stro wa ne w ty pie Elia sza i Eli ze usza, lecz
tak że po je go wy peł nie niu. My, obec nie ży ją cy, nie
uczest ni czy li śmy w tych wy da rze niach, ja kie mia ły
miej sce w ży ciu wów czas ży ją cych bra ci i sióstr. Mu si -

2 Królewska 2: 11, 12



my uznać pod sta wo wą Praw dę mó wią cą, że Plan Bo ży
po stę pu je co raz bar dziej do przo du i bę dzie co raz bar -
dziej się ob ja wiał aż do do sko na łe go dnia Wie ku Ty siąc -
le cia – Przyp. 4:18. Co po win ni śmy uczy nić, by zak tu -
ali zo wać nasz spo sób my śle nia tak, by od po wia dał ro -
ko wi 2008? Mu si my pod dać po now nej ewa lu acji na -
sze zro zu mie nie na tu ral ne go po stę pu do ko na ne go
przez Pa na w roz wi ja niu Bo skie go Pla nu.

Fak ty wy glą da ją na stę pu ją co: nie któ rzy na si bra cia
ugrzęź li w myl nym zro zu mie niu, któ re zo sta ło wów -
czas po wzię te przez nie któ rych, że drzwi Wy so kie go
Po wo ła nia są wciąż otwar te, po tym, jak zo sta ły one
za mknię te. Utrzy mu ją oni, że po zo sta ją one otwar te
przez te wszyst kie la ta i że na wet obec nie po tym, jak
Plan Bo ży tak bar dzo po su nął się do przo du, wciąż
moż na po świę cić się i stać się człon kiem Ob lu bie ni cy
Chry stu so wej. Za da je my py ta nie, dla cze go przy ję li
ta kie sta no wi sko? Dzi siaj, tak sa mo jak wte dy, na su -
wa się ta sa ma od po wiedź, że wie lu nie mo że po go -
dzić się z tym, że są ob ja wia ni ja ko nie bę dą cy w kla -
sie Ko ścio ła. Wie lu ba da czy Bi blii przy łą czy ło się
do sze re gów ko ścio łów no mi nal nych. Za mknę li swo -
je oczy na dru gie przyj ście Chry stu sa w 1874 r. i na to,
że po wo ła nie do kla sy Ob lu bie ni cy za koń czy ło się
pra wie sto lat te mu.

PRZY WRÓ CE NIE IZRA ELA
Bądź my re ali sta mi i sta raj my się po now nie za po -

znać z tym, co Pan ob ja wił bra ciom, a co Pa stor Rus sell
zro zu miał z Pi sma Świę te go za swo je go ży cia co
do koń ca Wy so kie go Po wo ła nia. Prze czy taj my w P 1,
str. 108 [1. tom pa ru zyj ny – przyp. tłum.], co brat Rus -
sell pi sał na te mat bi blij nej wy po wie dzi, w któ rej Apo -
stoł Pa weł mó wi o Izra elu i je go po wro cie do ła ski Bo -
żej po 2 520 la tach bra ku ła ski. Wska zu je on na czas za -
mknię cia i zwią zek po mię dzy zgro ma dze niem Ko ścio -
ła a bło go sła wie niem Izra ela w Pa le sty nie, stwier dza jąc
w Rzym 11:25,26: „za śle pie nie z czę ści przy szło na Izra -
ela, pó ki by nie we szła zu peł ność po gan [kla sa wy bor -
cza, Ob lu bie ni ca Chry stu sa], a tak wszy stek Izra el bę -
dzie zba wio ny”, czy li po wró ci ze sta nu od rzu ce nia
(Rzym. 11:2). Br. Rus sell wy ja śniał, że „zu peł ność po -
gan”, ozna cza ją ca peł ną licz bę Ko ścio ła, 144 ty sią ce,
zo sta ła osią gnię ta tym cza so wo w ro ku 1878 i że ten
rok był po cząt kiem po now ne go przy wra ca nia Izra ela
do punk tu, w któ rym znaj du je się on obec nie ja ko na -
ród uzna wa ny od 1948 r. i za miesz ku ją cy w swo jej oj -
czyź nie, do któ rej nie miał on wstę pu przez po -
nad 2 520 lat (P 1, str. 300; P 2, str. 235). 

Bło go sła wień stwa oka za ne Izra elo wi przez Bo ga są
do wo dem na to, że Ob lu bie ni ca Chry stu so wa zo sta ła
skom ple to wa na, co w spo sób nie zmien ny na stą pi ło po -
przez po pie czę to wa nie jej człon ków w cza sie I woj ny
świa to wej w 1914 r., na po cząt ku wiel kie go Cza su Uci -
sku (Obj. 7:1-4). Wer se tem po pie ra ją cym po gląd mó -
wią cy, że zgro ma dza nie Ob lu bie ni cy koń czy się wraz
z na sta niem I woj ny świa to wej, jest Amo sa 9:13: „Oto
dni idą, mó wi Pan, że oracz żeń cę zaj mie, a ten, co tło -
czy win ne ja go dy, roz sie wa ją ce go na sie nie”. Ustęp ten
po ka zu je Żni wo w je go róż nych po rach; oracz wska zu -

je na ko niec żę cia kla sy psze ni cy wraz z na sta niem
I woj ny świa to wej, a tło czą cy ja go dy wska zu je na ucisk,
któ ry po prze dza sia nie dla re sty tu cjo ni stów w Wie ku
Ty siąc le cia (Dz. Ap. 3:19-21).

Obec nie ko rzyst ne bę dzie roz wa że nie my śli po da -
nych w P 4, str. 578, 579, na któ rych to stro nach oma wia -
ne są róż ne wer se ty bi blij ne do ty czą ce Żni wa Wie ku
Ewan ge lii, wśród któ rych znaj du je się Jer. 8:20. Ro zu -
mie my, że oby dwie kla sy spło dzo ne z du cha, któ re roz -
wi ja ły się pod ko niec Wie ku, w peł ni za koń czy ły swój
ziem ski bieg i są obec nie w sfe rze du cho wej, a nasz
wer set sto su je się do tych, któ rzy przed sta wia jąc na -
dzie ję by cia w kla sie Ob lu bie ni cy Chry stu so wej, chwy -
ta ją się wid ma nie ma ją ce go opar cia w fak tach. Za uważ -
my, co mó wi ten wer set: „Po mi nę ło żni wo, skoń czy ło
się la to, a my śmy nie wy ba wie ni”. Prze mi nię cie żni wa
i skoń cze nie się la ta ozna cza, że zbie ra nie Ma lucz kie go
Stad ka – zba wie nie w Wy so kim Po wo ła niu – się skoń -
czy ło, zi ma re pre zen tu je okres dzia ła nia Cza su Uci sku,
któ ry za zna czył się wy bu chem I woj ny świa to wej i po -
pie czę to wa niem wy bra nych. Ta część wer se tu, któ ra
mó wi: „a my śmy niewy ba wie ni”, ozna cza, że nie uzy -
ska li śmy zba wie nia w kla sie Ob lu bie ni cy – po śród 144
000 świę tych (Mat. 24:20-22; Obj. 7:4). 

Człon ko wie kla sy Ko ścio ła nie są je dy ny mi zba wio -
ny mi, bo wiem „lud wiel ki” tak że do stą pił nie biań skie -
go zmar twych wsta nia, cho ciaż nie po sia da on bo skiej
na tu ry, ani nie jest na tro nie, lecz znaj du je się przed tro -
nem i otrzy mał du cho wą na tu rę niż szą od Bo skiej (Obj.
7:9). Nie do stą pił on tak że zba wie nia ja ko Ob lu bie ni ca,
lecz ja ko pan ny, jej to wa rzysz ki (Ps. 45:15). Po nad to
wie my, że Sta ro żyt nym God nym ni gdy nie obie ca no
nie biań skie go zba wie nia, lecz że ma ją oni żyć ja ko ksią -
żę ta na zie mi pod czas Ty siąc le cia (Ps. 45:17). Przy po mi -
na to wer set z Ja na 14:2: „W do mu Oj ca me go wie le
jest miesz kań; gdy by by ło ina czej, był bym wam po wie -
dział. Idę przy go to wać wam miej sce”. A za tem są miej -

sca do za miesz ka nia prze zna czo ne dla róż nych klas
wy bra nych i qu asi -wy bra nych. Dla te go też przyj muj my
od Pa na w po ko rze wy bór miej sca w Kró le stwie, ja kie -
go on dla nas do ko nał, za miast dyk to wać Je mu to, gdzie
na szym zda niem po win ni śmy się zna leźć.

PT ‘08,34-42
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DZIEŃ 31 paź dzier ni ka, ja ko rocz ni ca przej -
ścia po za za sło nę na sze go Pa sto ra, za wsze bę -

dzie szcze gól nie uro czy stą da tą dla lu du Bo że go.
Dzie więć dzie siąt dwa la ta te mu wszy scy spło dze ni
z du cha, któ rzy zo sta li oświe ce ni praw da mi Żni wa
Pa ru zji prze ży li szok na wieść o odej ściu bra ta Rus -
sel la. Nie któ rzy nie po tra fi li uznać tej in for ma cji
za praw dę, do pó ki nie oka za ło się, że jest ona bez -
sprzecz nie praw dzi wa. Wte dy zda li so bie spra wę
z te go, że je go odej ście do nie ba jest dla nich wiel -
ką stra tą, a dla nie go wiel kim zy skiem. Bra cia tak
bar dzo go mi ło wa li, tak głę bo ko wnik nął on w ich
do świad cze nia, że je go odej ście po zo sta wi ło pust -
kę w ich ży ciu. Wspo mnie nia o nim by ły mi łą wo -
nią i bło go sła wień stwem dla tych trzech klas wy -
brań ców, któ rzy wów czas pro wa dzi li swo je po -
świe co ne ży cie, a od tam te go cza su ogar nę ły one
i prze szły na tych z nas, któ rzy się za nu rzy li
w Praw dy Żni wa ob ja wio ne przez Pa na po przez je -
go po słu gę. Z pa sto rem Rus sel lem zwią za ne są nie -
któ re naj więk sze ra do ści i przy wi le je ży ją ce go
przy koń cu Wie ku Ewan ge lii lu du Bo że go, tj. Ma -
lucz kie go Stad ka, Wiel kiej Kom pa nii oraz Mło do -
cia nych God nych. Pierw sze dwie z tych trzech klas,
któ re by ły spło dzo ne z du cha, za koń czy ły swój
ziem ski bieg i obec nie znaj du ją się w swo im wiecz -
nym nie biań skim dzie dzic twie. Kla sa Mło do cia -
nych God nych jest kom plet na w swej licz bie
od 1954 r. i wkrót ce za koń czy swo je ziem skie ży cie,
a na stęp nie bę dzie mia ła udział w „lep szym zmar -
twych wsta niu” i do stą pi sta no wisk ksią żąt w ziem -
skiej fa zie kró le stwa (Żyd. 11:35; Ps. 45:17). W na -
szym ser cach pa stor Rus sell za wsze bę dzie zaj mo -
wał po cze sne miej sce, ja kie so bie za skar bił swo im
świę tym cha rak te rem, bez in te re sow ną służ bą
i wier nym zno sze niem cier pień. Po to, by wspo -
mnie nia o nim na dal mo gły być mi łą wo nią i bło go -
sła wień stwem, wspól nie za sta nów my się po krót ce
nad dzia łal no ścią, do ko na nia mi i osią gnię cia mi te -
go wy bit ne go mę ża Bo że go, człon ka Siód mej
Gwiaz dy oraz siód me go księ cia Ko ścio ła okre su la -
ody cej skie go.
MĄŻ O RÓŻ NO ROD NYCH TA LEN TACH

Z pew no ścią był on uczo nym w praw dzi wym
zna cze niu te go sło wa. Ci, któ rzy wy ma ga ją dy plo -
mu uni wer sy tec kie go ja ko nie odzow ne go do wo du
uczo no ści za prze czą, iż za słu gu je on na mia no
uczo ne go. A jed nak by ło wie lu uczo nych, któ rzy

by li sa mo uka mi zdo by wa ją cy mi wie dzę po -
za uczel nia mi o świa to wej re pu ta cji. Po śród ta kich
nasz Pa stor zdo był so bie wy so kie miej sce. Znał tyl -
ko ję zyk an giel ski, więc nie był znaw cą ję zy ków,
cho ciaż umiał do brze po słu gi wać się słow ni ka mi
w swo ich pra cach bi blij nych, ko rzy sta jąc z do rob -
ku naj lep szych uczo nych z ję zy ka grec kie go i he -
braj skie go. Na to miast do brze znał hi sto rię, jak to
po świad cza ją je go pi sma. Tak do kład nie ro zu miał,
na czym po le ga ro bie nie in te re sów, że zdol ni fi -
nan si ści chęt nie zwra ca li się do nie go o ra dę. Je go
pi sma po twier dza ją, że świet nie orien to wał się
w za wi łych za gad nie niach prze my słu, eko no mii,
so cjo lo gii, ka pi ta łu i świa ta pra cy. Do głęb nie ba dał
róż ne za gad nie nia z dzie dzi ny fi lo zo fii, a w spra -
wach teo re tycz nej i prak tycz nej psy cho lo gii był
eks per tem. Nie wie lu zro zu mia ło dzia ła nie ludz -
kie go in te lek tu i ser ca tak do brze jak on. Ana to mia
i fi zjo lo gia czło wie ka by ły mu do brze zna ne. Je go
wie dza z za kre su tych na uk, po łą czo na ze zna jo -
mo ścią me dy cy ny, umoż li wia ła mu w sztu ce le -
cze nia osią ga nie re zul ta tów lep szych od re zul ta -
tów prze cięt ne go le ka rza. Jed nak że je go praw dzi -
wa wy bit ność w na uce w peł ni uka zy wa ła się
w do me nie teo lo gii, w któ rej od cza sów apo stol -
skich nie by ło mu rów ne go. Je go wie dza bi blij -
na by ła fe no me nal na. A kie dy in nych teo lo gów
od rzu ca no, je go uzna wa no za nie za wod ny au to ry -
tet w tej naj więk szej ze wszyst kich na uk.

PI SARZ
Jest rze czą na tu ral ną, że ta ki uczo ny mu siał być

pi sa rzem. Nie wie lu lu dzi na pi sa ło wię cej niż on.
Sa ma je go ko re spon den cja by ła by wy star cza ją ca,
by wy peł nić ca łe ży cie pra co wi te go i uta len to wa ne -
go czło wie ka. Gdy weź mie my pod uwa gę, że rocz -
nie otrzy my wał po nad 300 ty się cy li stów i pocz tó -
wek, oraz że nad zo ro wał udzie la nie od po wie dzi
na ten ogrom prze sy łek pocz to wych, a na spo rą
część nad cho dzą cej ko re spon den cji oso bi ście udzie -
lał od po wie dzi, mo że my w ja kimś stop niu zdać so -
bie spra wę z ilo ści tej ko re spon den cji oraz cza su
i wy sił ku, ja ki trze ba by ło jej po świę cić. Ja ko au tor
brat Rus sell na pi sał sześć nie zrów na nych ksią żek
na te mat Bi blii, któ rych łącz ny na kład osią gnął
za je go ży cia 10 mi lio nów eg zem pla rzy. Opu bli ko -
wał też pew ną licz bę bro szur o wiel kiej war to ści,
a jed na z nich, na te mat pie kła, zo sta ła roz po -
wszech nio na bar dziej niż ja ka kol wiek in na bro szu -
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ra kie dy kol wiek na pi sa na. Na pi sał po nad 200 trak -
ta tów, a nie któ re z nich osią gnę ły na kład po nad 50
mi lio nów eg zem pla rzy. Je go ka za nia, po ja wia ją ce
się re gu lar nie każ de go ty go dnia przez trzy na ście
lat, by ły przez część te go okre su pu bli ko wa ne jed -
no cze śnie w po nad 2 ty sią cach ga zet, osią ga jąc łącz -
ny na kład po nad 15 mi lio nów eg zem pla rzy. Wy da -
wał też cza so pi smo re li gij ne uka zu ją ce się ja ko
dwu ty go dnik o na kła dzie oko ło 45 ty się cy eg zem -
pla rzy. Je go Fo to dra ma Stwo rze nia by ła roz po -
wszech nia na na ol brzy mią ska lę, tak sa mo jak na -
gra nia wy kła dów uka zu ją ce się pod ty tu łem „An ge -
lo fon”. Na pi sa ne przez nie go ar ty ku ły na te mat lek -
cji Mię dzy na ro do wych Szkół Nie dziel nych do cie ra -
ły do wie lu na uczy cie li Szkół Nie dziel nych w spe -
cjal nej pu bli ka cji, jak rów nież w je go dwu ty go dnio -
wym cza so pi śmie i w set kach ga zet. Sys te ma tycz nie
współ pra co wał z licz ny mi cza so pi sma mi, a oprócz
re gu lar nych co ty go dnio wych ka zań, czę sto
pi sy wał spe cjal ne ar ty ku ły do róż nych
ga zet, z któ rych nie któ re do no si ły
rów nież o je go czę stych wy kła dach.

WY KŁA DOW CA

Dzia łal ność bra ta Rus sel la ja -
ko wy kła dow cy tak że pro wa -
dzo na by ła na wiel ką ska lę.
Więk szość po wszech nie zna -
nych wy kła dow ców ma tyl ko
kil ka wy kła dów, któ re po wta -
rza przez ca ły dłu gi rok. Ale
w je go przy pad ku tak nie by ło.
Wy gła szał on wy kła dy na set ki
róż nych te ma tów, któ re cie szy ły
się ogrom nym za in te re so wa niem
– po ru sza jąc rów nież te za gad nie nia,
któ re uzna wa no za trud ne. Je go wy -
kła dy by ły bez po śred nie, ja sne, pro ste,
lo gicz ne i prze ko nu ją ce. Miał tak nie zwy kłe
zdol no ści do przed sta wia nia i udo wad nia nia te go,
co mó wił, i tak do brze ich uży wał, że je go wy kła dy
prze ma wia ły za rów no do lu dzi uczo nych jak i nie -
uczo nych, co jest nie zrów na nym do wo dem po sia -
da nia ge niu szu. Kie dy kol wiek ogła sza no, że bę dzie
prze ma wiał, naj więk sze i naj lep sze sa le by ły prze -
peł nio ne i za zwy czaj set ki osób, a nie rzad ko na wet
ty sią ce, od pra wia no ze wzglę du na brak miejsc. Aby
po zy skać słu cha czy, nie ucie kał się do kunsz tu ora -
tor skie go. Od wo ły wał się do umy słów i serc, i w ten
pro sty i bez po śred ni spo sób po zy ski wał słu cha czy
bez ora tor skich po pi sów. Był naj bar dziej ko smo po -
li tycz nym mów cą, ja ki kie dy kol wiek żył, gdyż prze -
mó wił do słu cha czy w pra wie każ dym kra ju na zie -
mi. Aby od być umó wio ne spo tka nia prze mie rzył
oko ło 1 do 2 mi lio nów mil.

KA ZNO DZIE JA

Ja ko ka zno dzie ja zna ny był jesz cze bar dziej niż
ja ko wy kła dow ca. Ja ko wy kła dow ca prze mó wił
do ty się cy, ale czę ściej zwra cał się do zgro ma dzeń
o bar dziej pry wat nym cha rak te rze ja ko ka zno dzie -
ja. Do pro wa dzi ło to do te go, że zdo był so bie ty tuł
„Wszech obec ne go Ka zno dziei”. Moż na o nim po -
wie dzieć z więk szą do zą słusz no ści niż o ja kim -
kol wiek in nym ka zno dziei, że świat był je go pa ra -
fią. Wy gła sza ne przez nie go ka za nia by ły pu bli ko -
wa ne w ga ze tach, do cie ra jąc co ty dzień do mi lio -
nów czy tel ni ków. Ka za nia te uka zy wa ły się w wie -
lu ję zy kach. Je go pi sma zo sta ły opu bli ko wa ne
za je go ży cia w oko ło czter dzie stu ję zy kach. Ja ko
ka zno dzie ja od wo ły wał się do serc swo ich słu cha -
czy po przez ich umy sły. Zdu mie wa ją ca by ła je go
umie jęt ność do cie ra nia do serc i umy słów słu cha -

czy przy po mo cy od po wied nich wer se tów bi -
blij nych czy ilu stra cji, ce lem za ko mu ni -

ko wa nia im tych my śli, na prze ka za -
niu któ rych mu za le ża ło. Je go praw -

dzi wa i nie kła ma na mi łość do Bo ga
i czło wie ka do da wa ła mo cy je go
wy po wie dziom, dzię ki któ rej ich
treść do cie ra ła do słu cha czy
w śro do wi sku, w któ rym elo -
kwen cja i kra so mów stwo nie
by ły by tak efek tyw ne. Je go ka -
za nia za wsze uwznio śla ły
umysł i ser ce.

PA STOR

Był naj wy bit niej szym pa sto -
rem. Po sia dał do głęb ne zro zu mie -

nie ów cze snych pro ble mów, wni -
kli wą zna jo mość na tu ry ludz kiej

oraz in tu icyj ne po zna nie sta nu i po -
trzeb po szcze gól nych osób, po więk szo -

ne je go cał ko wi tym po świę ce niem się Bo gu
i od da niem dla spraw Je go lu du. Je go wiel ka

sym pa tia, życz li wość i na dzie ja na to, że spra wy
bliź nich do brze się uło żą, ści słe po stę po wa nie zgod -
nie z ce la mi swo jej służ by oraz zna jo mość du cho -
wych nie bez pie czeństw tam tych cza sów i za bez -
pie czeń po trzeb nych oso bom na nie na ra żo nym,
uczy ni ły z nie go pa sto ra w peł nym zna cze niu te go
sło wa, praw dzi we go pa ste rza Pań skich owiec.
W pew nym mo men cie oko ło 1200 róż nych zbo rów
uzna wa ło go za swe go pa sto ra. Miał on „pie czę
nad wszyst ki mi zbo ra mi”. W swo jej pa ster skiej pra -
cy ja ko do rad ca był eks per tem, ja ko po cie szy ciel
in spi ro wał dru gich, ja ko ko ry gu ją cy czy jejś po stę -
po wa nie był de li kat ny i efek tyw ny, ja ko przy wód -
ca był tak tow ny, a mi mo to prze ko ny wa ją cy i sku -
tecz ny. Te wszyst kie za le ty spra wi ły, że stał się czę -
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ścią ży cia tych, dla któ rych był pa sto rem i zwią za -
ły go z ni mi wię za mi, któ rych na wet sa ma śmierć
nie ro ze rwa ła. Wła śnie z te go po wo du dzie siąt ki
ty się cy bra ci i sióstr, któ rzy ob ra li go za swe go pa -
sto ra, nie wy bra ło je go na stęp cy.

RE FOR MA TOR

Ża den prze gląd ży cia Pa sto ra nie był by kom plet -
ny bez omó wie nia je go dzia łal no ści re for ma tor skiej.
Był re for ma to rem w każ dym ca lu i stoi w pierw -
szym sze re gu re for ma to rów wszech cza sów. Błąd
ni gdy nie oba wiał się bar dziej ja kie go kol wiek in ne -
go prze ciw ni ka, tak jak je go, gdyż on z do kład nym
od pie ra niem twier dzeń błę du łą czył takt, współ -
czu cie, de li kat ność i mi łość bez in te re sow ną, dzię ki
cze mu po je go ata kach nie by ło miej sca na oso bi ste
ura zy. Cho ciaż bar dzo nie na wi dził błę du, wiel ką
mi ło ścią da rzył grzesz ni ka i gdy oba lał je go błęd ne
teo rie, za wsze sta rał się mu po móc. Prze są dy zwią -
za ne z ka rą za grzech i sta nem umar łych by ły szcze -
gól ny mi ce la mi je go ata ków i ni gdy nie re zy gno wał
z oka zji do te go, by po dej mo wać z ni mi wal kę. Lo -
gi ce je go wy wo dów ule ga ły za rów no oso by za bo -
bon ne, jak i nie wie rzą ce, a każ dy gor li wy ba dacz
Sło wa znaj do wał w nim szer mie rza, któ ry wie dział,
jak bro nić praw dzi wo ści Bi blii i oba lać błę dy lu dzi
za bo bon nych i nie wia rę nie wie rzą cych. Je go ob sta -
wa nie przy wie rze zhar mo ni zo wa nej z Pi smem
Świę tym, ro zu mem i fak ta mi by ło in spi ra cją dla wie -
rzą cych w Bi blię, a po stra chem dla wy znań no mi -
nal nych i nie wia ry. W wy ni ku je go nie prze rwa -
nych, czter dzie sto pię cio let nich ata ków, wa row nie
błę du i za bo bo nu zo sta ły w du żym stop niu pod ko -
pa ne w oczach praw dzi wych ba da czy Sło wa. Jed -
nak że je go dzia łal ność re for ma tor ska by ła bar dziej
niż de struk cyj na dla błę du i prze są dów. Dzię ki niej
je go słu cha cze nie sta li się ofia ra mi nie wia ry. Wprost
prze ciw nie, on od sło nił im har mo nij ny i roz sąd ny
po gląd na Bi blię, do wo dzą cy na tchnie nia Pi sma
Świę te go. W ten spo sób dał in nym so lid ną i roz sąd -
ną pod sta wę do te go, by wie rzyć w „Nie wzru szo ną
Ska łę Pi sma Świę te go”, a jed no cze śnie znisz czył ka -
ry ka tu ry na uk bi blij nych po da ne w za bo bo nach
Wie ków Ciem nych. Wsku tek te go ci, któ rzy uwa ża -
li go za swe go wo dza w prze pro wa dza niu re form,
nie po zo sta li z oka za ły mi ru ina mi ja ko koń co wym
wy ni kiem je go i ich wy sił ków. Ra czej na miej scu
ru in Świą ty ni Błę du wzniósł on Sank tu arium Praw -
dy, schro nie nie przed bu rza mi zwąt pie nia, prze są -
da mi i nie wia rą. Wła śnie w tym jest roz po zna wal -
na je go praw dzi wa war tość ja ko re for ma to ra.

WY KO NAW CA

Był wspa nia łym Wy ko naw cą. Pe wien fre no log,
nie zna ją cy pa sto ra Rus sel la, wi dząc kie dyś je go

zdję cie za uwa żył, że jest on al bo ma gna tem han dlo -
wym, al bo rek to rem se mi na rium teo lo gicz ne go! Kie -
dy brat Rus sell był jesz cze na sto lat kiem, je go umie -
jęt no ści wy ko naw cze uczy ni ły go wła ści cie lem i dy -
rek to rem du żej fir my, któ ra w krót kim cza sie roz wi -
nę ła się do te go stop nia, że skła da ła się z czte rech
du żych do mów to wa ro wych w róż nych mia stach.
Ja ko biz nes men zdo był do świad cze nie, któ re przy -
da ło się mu w przy szłej dzia łal no ści. Po sia da ne
zdol no ści kie row ni cze po zwa la ły mu ogar nąć szcze -
gó ły, jak rów nież ogól ne za ry sy licz nych przed się -
wzięć go spo dar czych przez nie go po dej mo wa nych.
W do dat ku do pro wa dze nia pra cy re li gij nej, na któ -
rą chęt nie po świę cał zy ski ze swo jej świec kiej dzia -
łal no ści, po sia dał przy no szą ce zy ski udzia ły w kil ku -
dzie się ciu przed się wzię ciach go spo dar czych. 

Oprócz je go uczest nic twa w czy sto świec kim biz -
ne sie, pro wa dzo na przez nie go dzia łal ność re li gij -
na wy ma ga ła wy so kich i róż no rod nych zdol no ści
wy ko naw czych. Pa stor Rus sell nie tyl ko two rzył ob -
szer ną li te ra tu rę swo je go ru chu, lecz rów nież kie ro -
wał jej pu bli ko wa niem i dys try bu cją. (1) Wspo ma -
ga ny przez ze spół zdol nych współ pra cow ni ków,
zaj mo wał się pu bli ko wa niem i roz pro wa dza niem
swo ich ksią żek, bro szur, trak ta tów, ka zań, wy kła -
dów, sce na riu szy, lek cji dla szkół nie dziel nych, cza -
so pism, płyt z wy kła da mi i ar ty ku łów do cza so pism.
(2) Zor ga ni zo wał sie dem od dzia łów bran żo wych
w in nych kra jach i ni mi kie ro wał. (3) Spra wo wał
nad zór nad ko re spon den cyj ną szko łą bi blij ną. (4)
Przy naj mniej dwie go dzi ny dzien nie po świę cał
na pro wa dze nie szko le nia teo lo gicz ne go w Do mu
Be tel. (5) Przez dwa dzie ścia dwa la ta za rzą dzał biu -
rem wy kła dów, któ re li czy ło po nad 300 wy kła dow -
ców. (6) Pa stor Rus sell przez trzy dzie ści lat kie ro wał
dys try bu cją dru ko wa nych ma te ria łów bi blij nych
roz pro wa dza nych od drzwi do drzwi, w któ rej
w pew nych okre sach uczest ni czy ło ty siąc kol por te -
rów. (7) Kie ro wał też przez dwa dzie ścia pięć lat ru -
chem roz pro wa dza nia ulo tek, w któ rym w pew -
nych okre sach uczest ni czy ło pra wie 10 ty się cy osób.
(8) Przez trzy la ta kie ro wał przy go to wy wa niem,
a przez dwa i pół ro ku za rzą dzał wy sta wia niem Fo -
to dra my Stwo rze nia w set kach miast w wie lu kra -
jach, przed pu blicz no ścią li czą cą po nad 15 mi lio -
nów lu dzi. (9) Był du chem prze wod nim dla 1 500
zbo rów, a (10) w swo jej cen tral nej sie dzi bie, z któ -
rej kie ro wał ca łą tą pra cą, co dzien nie prze wod ni czył
ja ko gło wa ro dzi ny swo im współ pra cow ni kom, któ -
rzy przez wie le lat li czy li prze cięt nie 175 osób
i miesz ka li ra zem ja ko ro dzi na, po ma ga jąc w pra cy
pu bli ko wa nia i re da go wa nia. Ja ko gło wa tej ro dzi -
ny po znał wszel kie go ro dza ju szcze gó ły do ty czą ce
ma ga zy nu, kuch ni, pral ni, ja dal ni, po ko jów, wy po -
sa że nia ap tecz ne go, bi blio te ki, pra cow ni i sa lo nu.
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Pa stor Rus sell był tak wy bit ny w każ dej z po -
wyż szych dzie się ciu funk cji wy szcze gól nio nych
w tym ar ty ku le (z po żyt kiem mo gli by śmy przyj -
rzeć się mu w jesz cze in nych sfe rach je go dzia łal -
no ści, tak wszech stron na by ła ta nad zwy czaj na po -
stać), że słusz nie moż na go uznać za wiel kie go
czło wie ka. Jed nak że tym, co czy ni go ge niu szem
naj wyż sze go rzę du, jest to, że był zna ko mi ty we
wszyst kich tych dzie dzi nach, a w nie któ rych nie
miał so bie rów ne go. 

Hi sto ria przy zna mu jesz cze miej sce po śród naj -
więk szych lu dzi. Gdy się o nim mó wi, aby od dać
mu spra wie dli wość, ko niecz ne jest uży wa nie su -
per la ty wów. Gdy by śmy chcie li zre du ko wać je go

za le ty do dwóch, to mu sie li by śmy stwier dzić, że
przy miot ni ka mi naj traf niej i naj wier niej okre śla ją cy -
mi go są te, któ rych użył o nim Ten, któ ry po wie rzył
mu to sza far stwo: „WIER NY I ROZ TROP NY” (Łuk.
12:42-44). Je go ży cie by ło wiel kim suk ce sem dla nie -
go sa me go i wiel kim bło go sła wień stwem dla in -
nych. Je go śmierć by ła wiel ką stra tą, a jed no cze śnie
wiel kim zy skiem dla wszyst kich, któ rzy zna leź li się
w za się gu je go służ by. Je go pa mięć by ła i jest bło go -
sła wień stwem oraz in spi ra cją dla Bo żych Wy brań -
ców, a w słusz nym cza sie, w Wie kach Przy szłych,
bę dzie bło go sła wień stwem dla ca łe go ro dza ju ludz -
kie go. „Niech Bóg bło go sła wi je go pa mięć!”

PT ‘08,42-45

W Z R A S T A N I E  G A Ł Ę Z I
„Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jest winiarzem.

Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która

przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła”.
Jana 15: 1, 2  

PO NIŻ SZY ar ty kuł zo stał za czerp nię ty z wy kła du,
któ ry wy gło sił nasz dro gi br. John son ja ko piel -

grzym br. Rus sel la w Ashe vil le w Pół noc nej Ka ro li nie,
w 1913 r. Po ka zu je on, że je go zro zu mie nie Bo skie go
cha rak te ru i te go, jak mo że my wzra stać w ła skach, ma
nie prze mi ja ją cą, po nad cza so wą war tość. 

WA RUN KI WZRO STU

Tak jak na tu ral na win na la to rośl i jej ga łę zie nie
mo gą ro snąć bez desz czu, tak sa mo człon ko wie
praw dzi wej Wi no ro śli mu szą otrzy my wać deszcz
Świę te go Du cha Bo że go. Na stęp nie na wzrost na tu -
ral nych ga łę zi wpły wa na stę po wa nie po so bie dnia
i no cy, dzię ki te mu ga łę zie mo gą się roz wi nąć i oży -
wić. Po dob nie i chrze ści ja nie rów nież po trze bu ją
dzien ne go świa tła Bo żej mi ło ści i no cy utra pień, pod -
czas któ rej mo gą od rzu cić wszel ką nie czy stość, tak
jak ro śli ny po bie ra ją tlen pod czas dnia, a w no cy wy -
dzie la ją go. Po skwa rze dnia, z po wo du któ re go ga -
łę zie pra wie więd ną, Bóg zsy ła w no cy Swą ro sę,
któ ra je oży wia. Po dob nie Pan do zwa la, aby żar po -
kus spo wo do wał pra wie cał ko wi te zwięd nię cie ga łę -
zi Praw dzi wej Wi no ro śli, a na stęp nie za pew nia nam
ro sę Swej opatrz no ści, tak że oży wia my się i na stęp -
ne go dnia je ste śmy go to wi na przy ję cie ko lej ne go
do świad cze nia. Wi dzi my więc, że jest pew na licz ba
uwa run ko wań kli ma tycz nych.

TRWA NIE W NIM

Dru gim wa run kiem jest po zo sta nie w Wi no ro śli. Nic
nie mo że wzra stać, ani w na tu rze, ani du cho wo, je śli ga -
łę zie nie po zo sta ją w wi no ro śli. Mu si my w Nim trwać.
Ozna cza to, że na sza wo la mu si być mar twa, a Je go wo -
la mu si być w nas oży wio na, od Nie go bo wiem otrzy mu -
je my wszyst kie so ki nam po trzeb ne. Od Pa na otrzy mu -
je my na sze my śli i uzy sku je my Du cha Świę te go. Trwa -
my w Nim ja ko w Tym, któ ry nas uspra wie dli wia przy -
kry wa jąc wszyst kie na sze nie do sko na ło ści. My je ste śmy
nie do sko na li, tak więc Bóg za pew nił dla nas Od ku pi cie -
la. Głów ną ideą trwa nia w Nim jest to, by na sza wo la by -
ła mar twa. Nie przyj mu je my na szej wo li, ani wo li świa -
ta, ale wo lę Pań ską. Gdy w Nim po zo sta je my, jest On
na szą spra wie dli wo ścią, mą dro ścią, uświę ce niem i wy -
zwo le niem. W prze ciw nym ra zie nie je ste śmy w sta nie
roz wi nąć owo ców Chry stu so wych.

SŁO WO I DUCH PA NA

Trze cim wa run kiem jest wchła nia nie przez nas so -
ków, po nie waż w so kach znaj du ją się pew ne po cho dzą -
ce z zie mi skład ni ki, za stę pu ją ce skład ni ki, któ re ulot ni -
ły się przez ko rę, i przy czy nia ją się do dal sze go wzro stu.
Dla te go też so ki mu szą po zo stać w ga łę ziach i przez
nie prze pły wać. Ro zu mie my, że owy mi so ka mi są Sło -
wo i Duch Pań ski, któ re otrzy mu je my przez Chry stu sa.
W po szcze gól nych po rach ro ku na tu ral na win na la to -



rośl po bie ra z zie mi róż ne skład ni ki w za leż no ści od gru -
bo ści ga łę zi. Po dob nie jest w na szym przy pad ku, w po -
cząt ko wej czę ści na sze go chrze ści jań skie go ży cia On
da je nam so ki tak rzad kie jak wo da, a póź niej do star cza
nam gęst szych so ków, aby osta tecz nie wzmoc nić nas
so ka mi naj gęst sze go ro dza ju. Dla te go też ocze ku je
od nas co raz więk sze go roz wo ju, a bez Sło wa Bo że go
nasz wzrost jest nie moż li wy. Dzię ki nie mu je ste śmy
du cho wo pod trzy my wa ni, dla te go w po ko rze ser ca
mu si my czę sto wchła niać so ki w jak naj więk szych ilo -
ściach, a na stęp nie czer pać z nich po żyw ne skład ni ki,
któ re przy czy nia ją się do po wsta wa nia w nas bez cen -
nych za let Du cha, któ re Pan chce, aby śmy po sia da li.

ZA TRZY MY WA NIE DU CHA
I SŁO WA BO ŻE GO

Czwar tym wa run kiem jest za trzy my wa nie so ków.
Bez wzglę du na to, jak wie le so ków mo gli by śmy
wchło nąć, nasz wzrost nie był by moż li wy, gdy by śmy
nie za cho wy wa li po łą cze nia z ga łę zia mi, bo wiem gdy
uszko dzo ne zo sta ją po łą cze nia mię dzy ga łę zia mi, so -
ki wy pły wa ją z wi no ro śli i spły wa ją na zie mię. Po dob -
nie jest i w na szym przy pad ku – tak sa mo jak nie któ -
rzy wy ry wa ją na tu ral ne ga łę zie, cza sa mi zda rza się, że
in ni sta ra ją się znisz czyć na sze po łą cze nie z Praw dzi -
wą Wi no ro ślą. Dla pew nych jed no stek tym, co prze ry -
wa ich po łą cze nie z Wi no ro ślą, są spra wy te go świa ta,
tro ski ro dzin ne, in te re sy, itp.; w ta ki lub w in ny spo sób
wiel ki prze ciw nik pró bu je nisz czyć na szą łącz ność
z Praw dzi wą Wi no ro ślą, aby tyl ko unie moż li wić nam
przyj mo wa nie i za trzy my wa nie Praw dy i jej Du cha.
Pil nuj my na szych serc, bra cia, aby nie po zwa lać na po -
wsta nie ro ze rwań te go ro dza ju. Ma my do wy ko na nia
pew ną pra cę, któ ra nie jest po ka za na w ni niej szym
ob ra zie mó wią cym o na tu ral nych ga łę ziach. Wiel ki
Wi niarz, je śli bę dzie my z Nim współ pra co wać, do pil -
nu je te go, by za bez pie czyć wszyst kie na sze po łą cze nia
z krze wem. Bacz my, aby nie po zwo lić na to, że by
w na szym ży ciu po ja wi ło się co kol wiek, co do zwo li ło -
by na ode bra nie nam Sło wa Pań skie go lub Je go Du cha.

Cza sa mi jest to ro dzic, ktoś z ro dzi ny lub przy ja -
ciel. Je śli do strze ga my, że kon tak ty z in ny mi prze -
szka dza ją nam w przyj mo wa niu i za trzy my wa niu
Sło wa i Du cha Pań skie go, po sta raj my się o to, aby ta -
ki kon takt zo stał na tych miast prze rwa ny po to, aby -
śmy mo gli wzra stać.

W na tu ral nych ga łę ziach od cza su do cza su gro ma -
dzi się zu ży ta, bez u ży tecz na ma te ria któ ra jest wy -
rzu ca na na ze wnątrz i za mie nia się w ko rę. Gdy by
po zo sta ła w ga łę ziach, ga łę zie umar ły by, dla te go też
so ki po zo sta ją ce w ga łę ziach usu wa ją ową zu ży tą,
bez u ży tecz ną ma te rię, two rząc ochron ną war stwę
w po sta ci ko ry.

Tak sa mo i my, ja ko człon ko wie Praw dzi wej Wi no -
ro śli, aby śmy mo gli wzra stać, mu si my za trzy my wać
so ki – Du cha i Sło wo Bo że. W ta kiej czy in nej for mie
ma my w so bie bar dzo wie le bez u ży tecz nej ma te rii:
py chę, za ro zu mia łość, próż ność, nie dbal stwo, le ni -

stwo, sa mo wo lę, du cha swar li wo ści, du cha pro wa -
dzą ce go do de struk cji, sa mo lub stwo, brak sa mo kon -
tro li, itp. Tych wszyst kich cech trze ba się wy zbyć.
Do usu nię cia z sie bie te go zła nie zbęd ne są Duch i Sło -
wo Pań skie, a naj lep szym spo so bem jest za stą pie nie
zła do brem. Wte dy sta nie się to pew ne go ro dza ju ko -
rą, któ ra bę dzie ba rie rą chro nią cą nas przed fał szy wy -
mi brać mi i zły mi wa run ka mi po przez przy po mi na nie
nam o ich obec no ści, a tym sa mym za bez pie czy nas
przed po now nym wtar gnię ciem zła do na sze go wnę -
trza. Kie dy już je wy rzu ci my, miej my się na bacz no -
ści, gdyż bę dą się one cza ić w ukry ciu, cze ka jąc tyl ko
na to, by śmy da li im spo sob ność wy pły nię cia na po -
wierzch nię. 

Po trze bu je my rów nież owych so ków do bu do wa -
nia się na ob raz Bo ga i Chry stu sa. Każ dy, kto za cho wu -
je Sło wo Bo że w ser cu i umy śle, zo sta nie ubo ga co ny
i sta nie się po dob ny do Pa na. Jak ener gia elek trycz -
na oży wia drut, że w wy ni ku jej dzia ła nia, za leż nie
od sy tu acji, wy twa rza cie pło, świa tło i na pęd, tak sa mo
Sło wo Bo że jest nie biań ską ener gią wy twa rza ją cą
w nas wiel ką moc, je śli tyl ko mu na to po zwo li my.
Du cha ła ski (so ki) za trzy mu je my od da jąc Pa nu na sze
ser ca i umy sły.

OD CI NA NIE

Pią ty wa ru nek: ob umar łe ga łę zie mu szą zo stać od -
cię te. Dla cze go? Po nie waż tak jak w przy pad ku li te ral -
nych ob umar łych ga łę zi, je śli so ki do tar ły by do ob -
umar łych ga łę zi, to we szły by w kon takt z tok sy na mi
w tych ob umar łych ga łę ziach, któ re na stęp nie do szły -
by do zdro wych ga łę zi, po wo du jąc ich za mie ra nie. Tak
więc nie zbęd ne jest od cię cie ob umar łych sym bo licz -
nych ga łę zi od Praw dzi wej Wi no ro śli. Przed sta wia ją
one tych, któ rzy prze sta li być ści śle zwią za ni z Pa nem,
któ rzy prze sta li mi ło wać Pa na i nie mo gą da lej roz wi -
jać ele men tów wzro stu, ale gdzie kol wiek do trą, sze rzą
ze psu cie, grzech i śmierć. Nasz Do bry Wi niarz do pil no -
wu je te go, by wszyst kie ob umar łe ga łę zie zo sta ły usu -
nię te. Kil ka lat te mu do szło do od cię cia znacz nej licz by
ob umar łych ga łę zi, a nie któ re z nich by ły bar dzo bli skie
na szym ser com. Chęt nie się te mu pod da li śmy, gdyż
by li śmy świa do mi te go, że jest to do bre za rów no dla
nas i dla ob umar łych ga łę zi, jak rów nież do dat nio
wpły wa na sa mo owo co wa nie. Do pil nuj my te go, aby -
śmy nie zo sta li ska że ni ani jed ną kro plą ta kie go so ku,
któ ry mo że do pro wa dzić nas do sa mo wol ne go po stę -
po wa nia. Kon takt z ta ki mi ga łę zia mi bę dzie dla nas
nie ko rzyst ny, a je sa me tyl ko uniesz czę śli wi. Le piej
jest, gdy se pa ra cja jest cał ko wi ta. Je śli po zo sta nie my
z ni mi w kon tak cie, mo że my ulec za nie czysz czo nym
sub stan cjom tak, że nie bę dzie my w sta nie się roz wi jać.
One sa me nie tyl ko nie wy da ją owo cu, ale unie moż li -
wia ją in nym ga łę ziom roz wi ja nie owo ców mi łych Nie -
biań skie mu Oj cu. Gdy by oni utrzy my wa li spo łecz ność
z na mi, by ło by to je dy nie oka zją do słow nych po ty czek
i nie po trzeb nych py tań, któ re i tak nie przy nio sły by ni -
ko mu żad nej ko rzy ści.



USU WA NIE OD RO ŚLI

Szó stym wa run kiem jest od ci na nie od ro śli. Po dob -
nie jak in ne ga łę zie, od ro śle wchła nia ją so ki, ale nie
przy no szą żad nych owo ców, a po nad to szko dzą owo -
co wa niu in nych ga łę zi. Dla te go Pan pil nu je, aby by ły
usu wa ne. Ta ko wi do cho dzą do wnio sku, że nie są
spra wie dli wie trak to wa ni przez bra ci w zbo rze. Uwa -
ża ją, że ich na uki są tak za awan so wa ne, że resz ta zbo -
ru nie jest wy star cza ją co in te li gent na, by je po jąć.

PRZY CI NA NIE

Siód mym wa run kiem jest wła ści we przy ci na nie.
Prze pro wa dza się je na ga łę ziach drzew pod ko niec
zi my lub wcze sną wio sną. Wi niarz ob ci na nie tyl ko
nie do sko na łe ga łę zie, ale od ci na tak że tę część ga łąz -
ki, któ ra jest da lej od krze wu niż ostat nie win ne gro -
na, po to, by so ki w tym więk szym stop niu mo gły po -
si lać owo ce, za miast być wy ko rzy sty wa ne na wzrost
ga łę zi. Tak też po stę pu je Nie -
biań ski Oj ciec w sto sun ku
do nas. Wszy scy ma my skłon -
ność do te go, by po dą żać
w róż nych bez pro duk tyw -
nych kie run kach i Oj ciec wie,
że po trze bu je my być ogra ni -
cza ni, tak więc ob cho dzi win -
ni cę i przy ci na swym ostrym
no żem tro chę tu i tro chę tam,
naj pierw odłą cza jąc nas
od Ba bi lo nu i świa ta w ogól -
no ści. Ten akt moż na by przy -
rów nać do pierw sze go przy -
ci na nia, ja kie ma miej sce
wcze śnie w se zo nie. Póź niej, gdy już po ja wią się gro -
na, Nie biań ski Oj ciec do pil no wu je te go, aby wszyst -
ko, co nie jest nie zbęd ne dla dal sze go owo co wa nia,
zo sta ło od cię te. Wszy scy po win ni śmy pra gnąć po -
trzeb ne go nam przy ci na nia, i mo że my być pew ni, że
do pó ki po zo sta je my w Wi no ro śli, otrzy ma my
wszyst ko, cze go nam po trze ba, po nie waż Wi niarz in -
te re su je się na mi. Nie po win ni śmy po świę cać się zbyt
wie lu spra wom, bo wiem kie dy na sza ener gia bę dzie
skie ro wa na w kil ku kie run kach, nie bę dzie my w sta -
nie przy nieść wła ści we go ro dza ju owo cu. Być mo że
po tym, jak Wi niarz skoń czy swo je przy ci na nie,
wszy scy po czu je my się dość ma li, ale nie przej muj my
się tym, po nie waż ze sła ne do świad cze nia uczy nią
z nas la to rośl przy no szą cą cen ne owo ce w po sta ci
cha rak te ru po dob ne go do Chry stu so we go.

NA TU RA WZRO STU

Naj pierw ga łę zie po ka zu ją zna ki ży cia. Po win ni -
śmy wzra stać w wie dzy, po nie waż, jak po wia da Piotr,
nie mo że my żyć je dy nie uczu cia mi bez po sia da nia
wie dzy. Wo lą Bo żą jest, by Je go lud wzra stał za rów no
w wie dzy, jak i w cha rak te rze. Bóg chce, aby Je go lud
po sia dał wie dzę i aby ta wie dza się po więk sza ła, obej -
mu jąc nie tyl ko te rze czy, któ re są na po wierzch ni, ale
tak że głę bo kie za ry sy Praw dy.

Na stęp nie li ście wy pusz cza ją pę dy. Roz wi ja ją się
one w szcze gól ny spo sób. Naj pierw są wszyst kie skur -
czo ne two rząc ma leń ki pą czek, a na stęp nie stop nio wo
się otwie ra ją i do świad czo ny Wi niarz wie, z ja kie go ro -
dza ju wi no ro ślą ma do czy nie nia. Li ście przed sta wia -
ją wy zna wa nie na szej wia ry. Na po cząt ku, gdy za czy -
na my gło sić Praw dę, nie trwa to dłu go. Póź niej, gdy
zy sku je my zna jo mość serc, roz wi ja my się jak li ście,
a lu dzie ze spo so bu wy zna wa nia na szej wia ry mo gą
po wie dzieć, ja kie go ro dza ju chrze ści ja na mi je ste śmy.

Na stęp nie przy cho dzą kwia ty. Po cząt ko wo nie są
one ani zbyt pięk ne, ani pach ną ce, ale dla wi nia rza są
bar dzo pięk ne, po nie waż za wie ra ją tę rzecz, dla któ rej
on chęt nie cięż ko pra cu je przez ca łe mie sią ce. Wie lu
lu dzi pa trzy na na sze za le ty w ta ki spo sób, jak gdy by
uży wa li od wró co ne go te le sko pu, więc wy glą da ją one
na tak ma łe, że nie bar dzo im się po do ba ją. Nasz Nie -
biań ski Oj ciec pa trzy na nie przez swo je po więk sza ją -

ce szkło i bar dzo mu się one
po do ba ją.

Po tem przy cho dzi owoc.
Kwia ty za czy na ją więd nąć, ale
w środ ku każ de go kwiat ka po -
zo sta je coś ma leń kie go. Spa da
na nie deszcz, pro mie nie sło -
necz ne oraz ro sa, a póź ną je -
sie nią znaj du je my sma ko wi te
gro no bę dą ce ob ra zem po ja -
wia ją ce go się w nas owo cu,
któ re go szu kał Oj ciec. Okrą -
głość gro na przed sta wia do -
brze ukształ to wa ny cha rak ter,
a je go sma ko wi tość re pre zen -

tu je peł nię do sko na ło ści da ne go owo cu Du cha. Ma my
przy wi lej wy da wa nia owo ców naj wspa nial sze go ro -
dza ju. Bóg jest nie zmier nie do bry dla nas i nie je ste śmy
w sta nie ani od dać Mu do sta tecz nej czci, ani do sta tecz -
nie Mu słu żyć.

WY NI KI WZRO STU

Gdy wy da je my owo ce, to przede wszyst kim przy -
no si my chlu bę Wiel kie mu Wi nia rzo wi, a On za cho wu -
je Swą re pu ta cję. Pra gnie my, aby Bóg był za do wo lo ny,
aby był wy wyż szo ny, aby mógł otrzy my wać chwa łę.
Ga łąź sa ma w so bie nie ma żad nej war to ści, je śli nie
przy nie sie owo cu, a owoc zwięk sza war tość Wi no ro -
śli. Ra du je my się więc, że mo że my przy nieść cześć
i chwa łę na sze mu Pa nu i Zbaw cy, Je zu so wi Chry stu -
so wi. Osta tecz nie, sa mi sta nie my się bło go sła wień -
stwem dla in nych. W przy szłym wie ku Kró le stwo Bo -
że bę dzie owym bło go sła wień stwem, wi nem przy no -
szą cym orzeź wie nie ca łe mu świa tu.

Je śli otrzy ma li ście bło go sła wień stwo z prze stu dio wa -
nia te go ar ty ku łu, a mo dli my się, by tak się sta ło, po le ca my
książ kę br. John so na pt. „Bóg”, któ ra oma wia ła ski cha rak -
te ru Bo ga oraz spo so by, dzię ki któ rym mo że my się roz wi -
jać tak, by je osią gnąć. 

PT ‘08,45-47
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C Z Ł O N K O W I E  G W I E Z D N I  L A O D Y C E I  C Z Ł O N K O W I E  G W I E Z D N I  L A O D Y C E I  

„To do brze”, słu dzy Bo ży, 
Od pocz nij cie po swej cięż kiej służ bie
Bo ju do ko na li ście, zwy cię stwo osią gnę li ście,
„Wnijdź cie do ra do ści Pa na swe go” —

Głos słod ki i ci chy
sły szeć po czę li,
Mkną ca strza ła swój śmier tel ny cios za da ła —
Pa dli, lecz stra chu nie od czu li.

Z lek ko ścią duch ich opu ścił krę pu ją cą ich gli nę. 
A o świ cie ich ziem skie na czy nie
po ciem nia łe le ża ło już tyl ko w ru inie.

„To do brze”, słu dzy Bo ży, 
Spo ko ju wa sze go już nic nie za kłó ci,
Choć pra ca wa sza kre su mieć nie bę dzie,
tru du i mo zo łu wię cej nie za zna cie,
Al bo wiem ra dość w do mu Oj ca
po wie ki za pew nio ną ma cie!

P A M I Ę T A M Y

W dniu 6.02.2009 r. w wie ku 84 lat zmar ła sio stra Zo fia Wy soc ka ze zbo ru w Le ża cho wie. Od dziec ka
by ła w Praw dzie i przez ca łe swo je ży cie słu ży ła Bo gu i bra ciom. Po mi mo cięż kiej cho ro by, któ ra przy -
ku ła ją do wóz ka in wa lidz kie go na po nad osiem lat, by ła bar dzo życz li wa wszyst kim. Co dzien nie mo dli -
ła się do Bo ga pro sząc Go o po moc i wspar cie w cięż kich chwi lach.

* * * * *
W dniu 26.01.2009 ro ku w wie ku 80 lat zmarł brat Jan Klu za ze Zbo ru w Gę bi czy nie. Po świę cił się Pa -
nu w 1954 ro ku. Do koń ca ży cia po zo stał wier ny Pa nu, słu żąc bra ciom i sio strom ja ko star szy Zbo ru.

* * * * *
W dniu 22.01.2009 ro ku w wie ku 91 lat zmar ła sio stra Ma rian na Szy mań ska ze Zbo ru w Gdań sku. Od lat
pięć dzie sią tych by ła po świę co na Pa nu zwią za na z ru chem Ba da czy Pi sma Św. Do koń ca ży cia po zo sta -
ła wier na Pa nu.

* * * * *
30 grud nia 2008 r. w wie ku 77 lat zmarł brat Ma rian Wy czyń ski ze zbo ru w Wą grow cu. Po świę cił się
w wie ku 20 lat w 1951 r. Słu żył Pa nu i bra ciom ja ko star szy miej sco we go zbo ru. Do koń ca ży cia był wier -
nym swo je mu po świę ce niu dla Praw dy i bra ci.

* * * * *
Dnia 26 grud nia 2008 r., w dniu swo ich 87 uro dzin, zmar ła sio stra Ger tru da Brych cy. Był to naj star szy
czło nek zbo ru w Po zna niu. Uro dzi ła się w 1921 ro ku, a sym bol chrztu przy ję ła w wie ku 15 lat. Do koń -
ca swo ich dni bez żad nych trud no ści gło si ła Praw dę z wiel ką ra do ścią i na chwa łę Pa nu.

* * * * *
Sio stra He le na Sto szek ze zbo ru w Cie szy nie zmar ła dnia 05.11.2008r. w wie ku 89 lat. Po świę ci ła się Pa -
nu w 1956 ro ku i przez na stęp ne 48 lat zwią za ła się z ugru po wa niem Świad ków Je ho wy, by w 2005 ro -
ku po znać na sze na uki. Cie szy ła się, że cho ciaż w po de szłym wie ku po zna ła czy stą Praw dę Epi fa nicz ną,
ma jąc na dzie ję na wzbu dze nie z gro bu w cza sie wła ści wym. Słu ży ła bra ciom udo stęp nia jąc swo je miesz -
ka nie na na bo żeń stwa lu du Bo że go.

* * * * *
3 li sto pa da 2007 ro ku w wie ku 72 lat za snę ła w Pa nu sio stra Da nu ta Pi kor, z do mu Bursz ta. Uro dzi ła się
w Ole szy cach, a od 1959 miesz ka ła w Ty chach. Po świę ci ła swe ży cie Bo gu w 1955 ro ku. W jej do mu przez
wie le lat od by wa ły się ze bra nia zbo ro we. Po mi mo cięż kiej cho ro by do koń ca za cho wa ła po go dę du cha
i bez szem ra nia zno si ła swo je do świad cze nia.

* * * * *


