
„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. 

SPIS TREŚCI

Z I M A  2 0 0 8
A.D. 2008 — A.M. 6136

N r   5 0 7

Tekst Godła na 2009 rok . . . . . . . . . . 50

Przejście przez Morze Czerwone . . . 56

Roczne Sprawozdania z:
Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Brazylii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Indii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Jamajki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nigerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Pamiętamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

SPIS TREŚCI



udzie li li śmy z na szych środ ków, ta len tów, cza su,
uwa gi, itd. Jest to jed na z dru go rzęd nych łask.
Nie ma or ga nów uczu cio wych, któ rych bez po -
śred nie dzia ła nie wy two rzy ło by dru go rzęd ne ła -
ski. Po wsta ją one w wy ni ku tłu mie nia przez wyż -
sze pierw szo rzęd ne ła ski (wia rę, na dzie ję, sa mo -
kon tro lę, cier pli wość, po boż ność, mi łość bra ter -
ską i mi łość bez in te re sow ną) wy sił ków niż szych
or ga nów uczu cio wych pró bu ją cych zdo być kon -
tro lę nad na mi. Kie dy po zwo li my niż sze mu or ga -
no wi uczu cio we mu zdo by wa nia, czy li za mi ło wa niu
do po zy ski wa nia dóbr oraz ich za cho wy wa nia
(któ ry po wo du je po wsta nie niż szej pierw szo rzęd -
nej ła ski zwa nej prze zor no ścią) zdo być nad na mi
kon tro lę, uczy ni on nas chci wy mi, pa zer ny mi i ską -
py mi; ale kie dy wyż sze pierw szo rzęd ne ła ski zdo -
ła ją stłu mić wy sił ki na sze go pra gnie nia zdo by wa nia
zmie rza ją ce do zdo by cia kon tro li nad na mi, skut -
kiem bę dzie prze ja wia nie ła ski szczo dro ści.

Głę bia zna cze nia wer se tu na sze go mot ta sta nie
się ja śniej sza, kie dy prze ana li zu je my je go kon -
tekst. W Dru gim Li ście do Ko ryn tian, w roz dzia -
łach 8 i 9 Apo stoł dość szcze gó ło wo oma wia te -
mat szczo dro ści, a w szcze gól no ści po ru sza kwe -
stię udzie la nia po mo cy in nym chrze ści ja nom znaj -
du ją cym się w po trze bie. Te mat przed sta wia ny
przez Apo sto ła moż na po dzie lić na czte ry czę ści:
(1) Rozdz. 8:1-15 wpro wa dza te mat da ru na rzecz
ubo gich świę tych w Je ro zo li mie, o któ ry Apo stoł
za bie ga; (2) Rozdz. 8:16-24 po le ca bra ciom w Ko -
ryn cie trzech bra ci, któ ry mie li pójść do Ko ryn tu
przed Apo sto łem i za wcza su przy go to wać dar;
(3) Rozdz. 9:1-5 gra tu lu je bra ciom w Ko ryn cie ich
uprzed nio oka za ne go pra gnie nia zło że nia da ru
(Pa weł uży wał te go ja ko za chę ty dla in nych zbo -
rów, by na kło nić je do te go, by zro bi ły tak sa mo)
i ape lu je do nich mó wiąc im o wła ści wym na śla -
dow nic twie i ewen tu al nym wsty dzie, ja ki mo że
ich spo tkać, sta ra jąc się w ten spo sób po bu dzić ich
do te go, by uczy ni li to, co po sta no wi li już wcze -

GŁÓW NĄ MY ŚLĄ wer se tu na sze go go dła jest
szczo drość – (1) Bo ska szczo drość wzglę dem

nas, oraz (2) na sza szczo drość wzglę dem Bo ga
prze ja wia na zwłasz cza w słu że niu Je go Praw -
dzie, Je go spra wie oraz in nym, któ rym Pan pra -
gnie, by śmy słu ży li. 

Szczo drość moż na zde fi nio wać ja ko wiel ko -
dusz ność wy ra ża ją cą się pra gnie niem, by in nym
do brze się po wo dzi ło dzię ki da rom, ja kich my im,
a w szcze gól no ści oso bom bę dą cym w po trze bie,
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śniej, że uczy nią w tej spra wie; (4) Rozdz. 9:6-15
na kła nia do szczo dro ści oraz oma wia bło gie owo -
ce, ja kie ona przy nie sie. Naj wy raź niej w cza sie na -
ra dy w Je ro zo li mie (Dz. Ap. 15 rozdz.) Apo sto ło wie
usil nie pro si li bra ci, by pa mię ta li o ubo gich (Gal.
2:10). Św. Pa weł sta rał się speł niać tę proś bę, dla -
te go też uwa żał spra wę za bie ga nia o dar dla bra ci
w Je ro zo li mie za bar dzo waż ną. Bra cia w Je ro zo li -
mie po cho dzi li głów nie z klas uboż szych i pil nie
po trze bo wa li po mo cy. W nie spo koj nych cza sach
na oko ło dwa na ście lat przed znisz cze niem Je ro zo -
li my wie lu lu dzi z wiej skich oko lic wo kół mia sta
prze nio sło się do Je ro zo li my ze wzglę du na więk -
sze bez pie czeń stwo. Wie lu zda ło się na mi ło sier -
dzie swo ich bliź nich, co do pro wa dzi ło do ogól ne -
go zu bo że nia wszyst kich. Chrze ści ja nie nie by li
po pu lar ni, dla te go nie mo gli zbyt nio li czyć na po -
moc z ze wnątrz, ze stro ny lu dzi świa to wych. Mo -
gli spo dzie wać się po mo cy wy łącz nie od chrze ści -
jań skich bra ci z in nych miej sco wo ści, ta kich jak
Ko rynt, któ rzy znaj do wa li się w lep szej sy tu acji
ma te rial nej. Apo stoł był tak że świa do my te go, że
ofia ro wa ny dar nie tyl ko za spo koi fi zycz ne po -
trze by bra ci w Je ro zo li mie, ale bę dzie tak że dla
świę tych w Ju dei świa dec twem mi ło ści po gań skich
bra ci w Chry stu sie (por. 1 Ja na 3:16-18).

Kwe stia udzie la nia po mo cy przez chrze ści jan,
a zwłasz cza da wa nia pie nię dzy na rzecz spra wy
Pa na, Je go Praw dy i Je go lu du, gdy oma wia się ją
w zbo rze, jest za zwy czaj uwa ża na za te mat de li kat -
ny. Mo że my cie szyć się z te go, że z Bo skie go na -
tchnie nia Apo stoł Pa weł po świę cił te mu te ma to wi
ca łe dwa roz dzia ły Dru gie go Li stu do Ko ryn tian, tj.
rozdz. 8 i 9, bo wiem po da je nam bar dzo po moc ny
przy kład te go, jak do brze za ła twiać ta kie spra wy.
Zwróć my uwa gę na to, jak wni kli wie przed sta wia
tę kwe stię z róż nych punk tów wi dze nia, a każ dy
z nich pre zen tu je ide ał. „Pie nią dze” ja ko ta kie nie
ma ją żad ne go cha rak te ru, tak więc ni gdy ich nie
wspo mi na. W 2 Kor. rozdz. 8 i 9, zgod nie ze zna cze -
niem grec kich słów „skład kę na świę tych” (1 Kor
16:1), o któ rą pro si, na zy wa ła ską (cha ris), służ bą
(dia ko nia), wspól no tą czy też współ uczest nic twem
(ko ino nia) w służ bie, szczo dro bli wo ścią (ha dro tes),
bło go sła wień stwem (eu lo gia), prze ja wem mi ło ści.
Uwznio śla i prze kła da na at mos fe rę du cho wą kwe -
stię, w któ rej na wet chrze ści ja nie ma ją skłon ność
do ma te ria li zmu. Nie mu si my być hi po kry ta mi,
gdy mó wi my po śród lu du Bo że go o chrze ści jań -
skim udzie la niu po mo cy, łącz nie z da wa niem pie -
nię dzy. Kwe stia udzie la nia po mo cy, tak sa mo jak
in ne spra wy zbo ru, po win na być za ła twia na ja ko
spra wa chrze ści jań ska, a nie świec ka.

Po za pew nie niu bra ci w Ko ryn cie o ży wio nej
do nich mi ło ści oraz o po kła da nym w nich za ufa niu
(2 Kor. 7), Apo stoł prze cho dzi bez po śred nio do kwe -
stii da ru, o któ ry za bie ga. W 2 Kor. 8:1-15 przed sta -
wia ją z wła ści wą mu elo kwen cją i pro si bra ci, by za -
sta na wia jąc się nad tą kwe stią mie li na uwa dze trzy
rze czy: (1) przy kład bra ci ma ce doń skich; (2) przy -
kład Je zu sa; (3) wy ma ga nia, ja kie mu si speł nić na sza
szczo drość, by Bóg mógł ją przy jąć. 

SZCZO DROŚĆ MA CE DOŃ CZY KÓW
Dar dla ubo gich bra ci w Je ro zo li mie prze ka za -

ny przez szczo dre zbo ry ma ce doń skie w Fi lip pi,
Te sa lo ni ce i Be rei jest opi sy wa ny ja ko „dar dla
Bo ga, któ ry zo stał da ny przez zbo ry Ma ce do nii”
(w. 1 – Dia glott) [przyp. tłum. – wie le z po zo sta -
łych wer se tów jest cy to wa nych tak że we dług Dia -
glot ta]. Dar ten zo stał da ny, gdy znaj do wa li się oni
w „wiel kim do świad cze niu utra pie nia”, w któ rym
„ob fi ta ich ra dość prze ja wia na na wet w ich skraj -
nym ubó stwie ob fi to wa ła bo gac twem ich szczo -
dro ści” (w.2), bo wiem jak za świad cza Apo stoł:
„we dług swo jej moż no ści, a na wet po nad moż -
ność by li bar dzo chęt ni, usil nie nas bła ga jąc o to,
by śmy przy ję li dar ten i współ uczest nic two
w usłu gi wa niu świę tym; a nie tak jak się spo dzie -
wa li śmy [bio rąc pod uwa gę ich ubó stwo], ale naj -
pierw od da li sie bie Pa nu, a na stęp nie nam za wo -
lą Bo żą. [Już wcze śniej od da li swo je ludz kie
wszyst ko Pa nu, a te raz sto sow nie do swo je go po -
świę ce nia od da wa li się przede wszyst kim Je go
służ bie w tej spra wie], a [po tem, na stęp nie] nam
[od da wa li się tak że w służ bie Apo sto ło wi ja ko
Pań skie mu za rząd cy] z wo li Bo żej”. Wiel kie od da -
nie i ofiar ność prze ja wia na przez bra ci ma ce doń -
skich za chę ci ła Apo sto ła Paw ła do pod ję cia dzia -
łań w ce lu włą cze nia tak że bra ci ko rync kich w ten
sam sil ny nurt mi ło ści po to, by nie zo sta li w ty le
za in ny mi zbo ra mi. A za tem (w.6) pra gnął on, by
Ty tus, któ ry praw do po dob nie pod je go kie run -
kiem już wcze śniej przy go to wał plan tej skład ki
(1 Kor. 16:1-5) pod czas po przed niej wi zy ty w Ko -
ryn cie, do koń czył to do bre dzie ło u tam tej szych
bra ci i w jesz cze więk szym stop niu roz wi nął
w nich tak że i ła skę szczo dro ści. Ob fi to wa li oni we
wszyst ko (1 Kor. 1:5), cie sząc się na wet ob fi to ścią
fi nan so wą (2 Kor. 8:14), dla te go też Apo stoł na kła -
nia ich, by ja ko chrze ści ja nie wy róż nia ją cy się
pod każ dym wzglę dem – w wie rze, mo wie (lo gos
– sło wie, dok try nie), wie dzy, pil no ści oraz mi ło ści
(aga pe) do nie go – za dba li o to, by ob fi to wać tak -
że w ła sce szczo dro ści, by by li tak sa mo wy jąt ko -
wi w prze ja wia niu du cha ofiar no ści dla bra ci bę -
dą cych w po trze bie jak w wie rze, dok try nie, wie -



52 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

dzy, pil no ści oraz mi ło ści do Nie go (w.7). Dla kon tra -
stu za su ge ro wa ny zo sta je tu taj cha rak ter nie god -
ny po żą da nia: cha rak ter oso by, któ ra ob fi tu je
w du cho we za in te re so wa nia, któ ra jest żar li wa
w mo dli twie, po tra fi się wy po wie dzieć na ze bra -
niach zbo ro wych i udzie lić od po wie dzi na py ta -
nia, jest ak tyw na w służ bie i czu ła, ale na rzecz Pa -
na, Praw dy i bra ci nie po tra fi roz stać się z po sia da -
ny mi przez sie bie do bry mi rze cza mi do cze sny mi,
ta ki mi jak pie nią dze. 

PRZY KŁAD JE ZU SA
Wpro wa dza jąc te mat ofia ro wa nia Apo stoł po -

da je na stęp nie przy kład Pa na (2 Kor. 8:8), wy ja -
śnia jąc: „nie mó wię ja ko roz ka zu jąc, ale na tle gor -
li wo ści in nych pod da ję pró bie praw dzi wość wa -
szej mi ło ści”. In ny mi sło wy, mó wi im, że je śli
praw dzi wie mi łu ją bra ci, nie bę dą ską pić po mo cy
udzie la nej bra ciom w utra pie niu, ale oka żą swo ją
mi łość po przez szczo drość, tak jak uczy ni li to bra -
cia ma ce doń scy. Jed nak że, Apo stoł za zna cza, że
bra cia ma ce doń scy nie sta no wią dla nich żad ne go
pra wa i że cho ciaż po słu żył się ich przy kła dem, tak
na praw dę wca le nie mu siał te go ro bić, bo wiem
ist nie je o wie le wspa nial szy przy kład, ja ki mo że
po dać. Mó wi o tym w ko lej nych wer se tach:

„Al bo wiem zna cie ła skę Pa na na sze go, Je zu sa
Chry stu sa, że [na stęp nie zo sta je po da ny spo sób,
w ja ki ta mi łu ją ca ła ska się wy ra zi ła] bę dąc bo ga -
tym [ja ko jed no ro dzo ny Syn Bo ży (w.9 – Dia glott),
Ten bo ga ty ja ko Lo gos] dla was stał się ubo gim
[w na tu rze – po przez wy zby cie się Swo jej na tu ry,
a przy ję cie ludz kiej na tu ry; w po sia da nym ma jąt -
ku, nie ma jąc gdzie gło wy zło żyć; w urzę dzie, sta -
jąc się ofia rą za grzech, oraz w ludz kich oczach, bę -
dąc świec kim ka zno dzie ją; w to wa rzy szach, przez
to, że szli za nim ci, któ rzy nie cie szy li się do brą re -
pu ta cją; oraz w czci, bę dąc wzgar dzo nym i od rzu -
co nym przez lu dzi oraz oskar żo nym o rze ko me
bluź nier stwo, i osta tecz nie ukrzy żo wa nym ja ko
prze stęp ca i bun tow nik prze ciw ko ludz kie mu rzą -
do wi], aby ście ubó stwem je go [dzię ki któ re mu stał
się na szym oku pem] wy [któ rzy by li ście ubo gi mi,
po trze bu ją cy mi po mo cy po tę pio ny mi grzesz ni ka -
mi z ra sy Ada ma] ubo ga ce ni by li [dzię ki od zy ska -
niu dzie dzic twa utra co ne go po przez Ada ma, po -
przez uspra wie dli wie nie z wia ry, zło że nie Go
w ofie rze, przez co sta li ście się No wy mi Stwo rze -
nia mi ubie ga ją cy mi się o na gro dę Bo skiej na tu ry,
po przez otrzy ma nie Du cha Świę te go i po sia da nie
per spek ty wy udzia łu w chwa le Je go Kró le stwa]”
(Fil. 2:5-13; Ef. 1:7-18; 2:7). Ja ki lep szy przy kład
mógł przy to czyć Apo stoł, by po bu dzić ła skę da wa -
nia u Ko ryn tian i u resz ty lu du Bo że go od tam tych

cza sów, jak nie przy kład Te go, któ ry zło żył wiel -
ką ofia rę na rzecz Ko ścio ła i świa ta, Te go, któ ry
sam po wie dział: „Bar dziej bło go sła wio ną rze czą
jest da wać ani że li brać” (Dz.Ap. 20:35)?

ZA SA DY
RZĄ DZĄ CE SZCZO DRO ŚCIĄ

Apo stoł wska zu je na za sa dy, przy po mo cy któ -
rych Bóg okre śla szczo drość moż li wą do przy ję cia
przez Nie go, oraz po da je prak tycz ne za sto so wa -
nie dla ko rzy ści bra ci ko rync kich. Nie roz ka zu je,
ale po da je swo je zda nie i ra dę: „Bę dzie to ko rzyst -
ne dla was, któ rzy nie tyl ko tę dzia łal ność roz po -
czę li ście, lecz i pra gnie nie to po wzię li ście rok te -
mu” (10). Jed nak że przed się wzię cie pod ję te „rok
te mu” ni gdy nie zo sta ło ukoń czo ne. Do bre dzie -
ło, któ re roz po czy na się spon ta nicz nie ze spo rą
do zą za an ga żo wa nia, ale za czy na się od wle kać,
nie tyl ko mo że skoń czyć się fia skiem, lecz wy wie -
ra de mo ra li zu ją cy wpływ. Osła bia su mie nie, roz -
wi ja nie zde cy do wa nie, po czu cie nie mo cy, jak
rów nież usta wicz nie stoi na za wa dzie do ko na niu
in nych rze czy. To z Bo skiej mą dro ści pły ną sło wa:
„Wszyst ko, co przed się weź mie rę ka two ja do czy -
nie nia, czyń we dług moż no ści two jej” (Kaz.Sal.
9:10). Zwle ka nie jest wro giem suk ce su.

Dla te go też, w kon tra ście do dłu go ści cza su
okre ślo ne go ja ko „rok te mu”, pod czas któ re go
wy ko na nie za mie rze nia po zo sta wa ło w ty le
za chę cią udzie le nia po mo cy, Apo stoł na le ga, by
„te raz”, w obec nym cza sie, „do koń czy li te go dzie ła,
by tak jak by ło ochot ne po sta no wie nie, przy szło
też i wy ko na nie sto sow nie do po sia da nych moż -
li wo ści. Je śli bo wiem jest ochot na wo la, oso ba zo -
sta je przy ję ta we dług te go co ma, a nie we dług te -
go, cze go nie ma. Nie cho dzi o to, by in ni mie li
ulgę, a wy ob cią że nie, lecz cho dzi o rów ność.
Niech w obec nym cza sie [za miast te go, co mia ło
być rok te mu] ich nie do sta tek zo sta nie wy rów na -
ny [uzu peł nio ny] z wa szej ob fi to ści, tak, by z ich
ob fi to ści mo gły zo stać wy rów na ne wa sze bra ki,
tak, by by ła rów ność, jak zo sta ło na pi sa ne (2 Moj.
16:18): Kto wie le ze brał, nie miał za wie le, a kto
ma ło, nie miał za ma ło”” (w.11-15).

Zwróć my uwa gę na to, że Apo stoł po da je tu -
taj czte ry za sa dy, przy uży ciu któ rych Bóg okre -
śla po do ba ją cą Mu się szczo drość: (a) Mu si być
ocho ta, chęć, wo la – ochot na wo la; „kto jest ochot -
ne go ser ca, przy nie sie ją, ja ko dar ofiar ny dla PA -
NA” (2 Moj. 25:2; 35:5). To, co z mi łą chę cią od da -
je my ja ko dar ofiar ny dla Pa na, nie jest ani ha ra -
czem pła co nym ty ra no wi, ani po dat kiem, lecz
wy ra zem mi ło ści bez in te re sow nej i wdzięcz no -



ści dla na sze go wiel kie go Do bro czyń cy, w prze -
ciw nym wy pad ku Pan nie pra gnie ta kie go da ru.
„Dar bez daw cy jest pu sty”. (b) Sa mo pra gnie nie
to nie wszyst ko, mu si być jesz cze wy ko na nie – bez
ocią ga nia się, aż da ne za mie rze nie zo sta nie w peł -
ni zre ali zo wa ne. „Wia ra bez uczyn ków jest mar -
twa” (Jak. 2:14-26). (c) Apo stoł wy mie nia nie tyl -
ko ochot ną wo lę i go to wość do peł nej re ali za cji
za mie rze nia, ale nad mie nia tak że, że mu si ona
być „we dług moż no ści”. Za nim się bę dzie szczo -
drym, trze ba być spra wie dli wym. Je śli ktoś da je
dat ki na spra wę Pa na, jak kol wiek szczo dre by
one nie by ły, a o swo ich nie ma sta ra nia, „ten za -
parł się wia ry i jest gor szy od nie wie rzą ce go”
(1 Tym. 5:8). Je śli ktoś skła da da ro wi zny na ru sza -
jąc przy tym wy mo gi spra wie dli wo ści wo bec
tych, któ rzy są na je go utrzy ma niu, lub wo bec
in nych, je śli ofia ru je wbrew Zło tej Re gu le, je go
ofia ra nie mo że zo stać przy ję ta przez Bo ga
(1 Sam. 15:22; Mat. 7:12; Oz. 6:6). (d) Mi łość bra ter -
ska mu si być wza jem na, a nie jed no stron na, a skut -
kiem wy mia ny ofiar ni czych po sług bę dzie rów -
ność. Pra wo wza jem no ści rzą dzi na szym da wa -
niem. Świę ty Pa weł od wo łu je się do za sa dy rów -
no ści i po da je za opa try wa nie się w man nę ja ko
ilu stra cję dzia ła nia tej za sa dy. Moż na usłu gi wać
w spo sób do cze sny i otrzy mać w za mian bło go -
sła wień stwo do cze sne lub du cho we al bo w tym
sa mym cza sie al bo póź niej. „Nie je den udzie la
szczo drze, a wżdy mu przy by wa; a dru gi ską pi
wię cej niż trze ba, a wżdy ubo że je. Czło wiek
szczo dro bli wy by wa bo gat szy; a kto na sy ca, sam
też bę dzie na sy co ny” (Przyp. 11:24,25).

Jak się wy da je, przed się wzię cie to mia ło tak że
nie przy jem ną stro nę. W ostat nich czte rech roz -
dzia łach ni niej sze go li stu (2 Kor. 10-13) świę ty
Pa weł w zde cy do wa ny spo sób oba la za rzu ty sta -
wia ne mu przez pew nych ju da istów i mniej szość
zbo ru w Ko ryn cie znaj du ją cą się pod ich mniej -
szym lub więk szym wpły wem. Nie któ rzy z nich
po su nę li się tak da le ko, że Apo stoł na po mi na ich,
by zba da li sa mych sie bie, czy w ogó le są w wie rze
(13:5). Naj wy raź niej nie któ rzy oskar ża li go o to,
że je śli cho dzi o dar, Apo stoł ma w nim oso bi sty
in te res, że pod bie ra pie nią dze z sa kiew ki oraz
szu ka wła snej ko rzy ści. Apo stoł mu siał bro nić się
przed ich zły mi do my sła mi i fał szy wy mi oskar że -
nia mi (2 Kor. 11:7-9; 12:13-18). Ma jąc na uwa dze
te nie przy ja zne ele men ty w Ko ryn cie, po mi mo
te go, że tam tej si bra cia „ob fi to wa li” Apo stoł sta rał
się bar dzo, by nie być „cię ża rem”, lecz bę dąc
wśród nich pra co wał przy wy ro bie na mio tów
i tru dził się pra cą wła snych rąk (Dz.Ap. 18:1-3,

11; 1 Kor. 4:12), cho ciaż „Pan po sta no wił, by ci,
któ rzy Ewan ge lię opo wia da ją, z Ewan ge lii ży li”.
Jed nak że Apo stoł nie ko rzy stał z te go pra wa, lecz
zwia sto wał Ewan ge lię Chry stu so wą za dar mo
(1 Kor. 9:6-19). Na praw dę nie dał żad nej spo sob -
no ści do te go, by kto kol wiek po my ślał, że Apo stoł
go wy ko rzy stu je.

PO MOC ZE STRO NY TY TU SA
Obec nie za sta no wi my się nad 2 Kor. 8:16-24.

Wie dząc o tym nie przy ja znym na sta wie niu ze
stro ny pew nej mniej szo ścio wej gru py w zbo rze
ko rync kim, Bóg po przez świę te go Paw ła mą drze
prze wi dział pew ną ro lę dla Ty tu sa, któ ry już
wcze śniej zdo był ich ser ce i był pe łen do brych
chę ci oraz gor li wo ści dla nich, a tak że dla dwóch
in nych bra ci o do brej opi nii, któ rzy mie li za jąć
się spra wą da ru i za chę cić bra ci ko rync kich
do oka za nia od po wied niej szczo dro ści. Je den
z tych dwóch bra ci był nie tyl ko po wszech nie
zna ny i miał chwa łę Ewan ge lii po wszyst kich
zbo rach (w. 18), ale zo stał rów nież prze gło so wa -
ny [wy bra ny, za apro bo wa ny, przez oka za nie rąk:
z grec kie go che ir, rę ka, oraz te ino, wy cią gać – (P 6,
str. 332) przez zbo ry, by to wa rzy szyć Apo sto ło wi
przy tym da rze, któ rym Apo stoł miał usłu żyć ku
chwa le Bo żej] (w.19). Dru gi z tych bra ci tak że do -
wiódł swo jej gor li wo ści w służ bie Pań skiej (w.
22). Apo stoł usil nie za bie gał o to, by „unik nąć te -
go, aby nam kto nie przy ga nił dla tej ob fi to ści,
któ ra się przez nas usłu gu je”, gdyż zwa żał na to,
co uczci we (por. 1 Kor. 16:3,4) „nie tyl ko przed Pa -
nem, ale też i przed ludź mi” (w.20,21). Ja kiej mą -
dro ści Pan udzie lił świę te mu Paw ło wi! Zwróć my
uwa gę na to jak bar dzo Apo stoł re ko men du je Ty -
tu sa oraz na to, ja ką oce nę chrze ści jań skie go cha -
rak te ru oka zu je, kie dy dwóch po zo sta łych bra ci,
wy bra nych i za apro bo wa nych ja ko wy słan ni cy
re pre zen tu ją cy zbo ry skła da ją ce dar, opi su je ja ko
od zwier cie dle nie chwa ły Chry stu sa. Za chę ca bra -
ci ko rync kich do szczo dro ści mó wiąc im, że po ka -
zu jąc do wód swo jej mi ło ści i po twier dza jąc
przed ty mi god ny mi sza cun ku wy słan ni ka mi
praw dzi wość je go po chwal nych słów o nich wy -
po wie dzia nych, oka żą swo ją mi łość przed
wszyst ki mi zbo ra mi.

PA WEŁ KŁA DZIE NA CISK NA UCZYN KI –
ZA PEW NIE NIA NIE WY STAR CZĄ

Na stęp nie Apo stoł wy ja śnia (2 Kor. 9:1-5), dla -
cze go się ni mi chlu bi. Chwa li ich mó wiąc, że tak
na praw dę nie ma po trze by, by du żo pi sał na te -
mat te go da ru, bo wiem po wie dział już wy star -
cza ją co wie le w tej kwe stii (w.1) i nie tyl ko zna ich
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ochot ną wo lę, ale tak że wie, że już wcze śniej pod -
ję li sta now cze po sta no wie nie, by włą czyć się
w dzie ło nie sie nia po mo cy ubo gim i cier pią cym
świę tym w Je ro zo li mie. Tym spo so bem Apo stoł,
za miast na kła niać ich do ofia ro wa nia ja ko obo -
wiąz ku, pi sze, że sta wiał ich go to wość do zło że nia
da ru ja ko przy kład dla Ma ce doń czy ków, mó wiąc
im, że pro win cja Acha ja, któ rej Ko rynt był sto li cą,
jest go to wa już od ro ku; i sta ra się za chę cić Ko ryn -
tian stwier dze niem, że ich gor li wość po bu dzi ła
do ofiar no ści wie lu w Ma ce do nii (w.2). Apo stoł
w tak tow ny spo sób uży wał każ dej z tych grup
po da jąc ją dru giej ja ko przy kład, by za chę cić i po -
bu dzić bra ci do na śla do wa nia do bre go przy kła du.
Obec nie wy ja śnia, że dla ich do bra wy sy ła
przed so bą tych trzech bra ci na wy pa dek, gdy by
ja cyś Ma ce doń czy cy to wa rzy szy li mu, gdy on sam
przy bę dzie do Ko ryn tu, aby nie oka za ło się, że
spra wy nie wy glą da ją tak do brze, jak Apo stoł sta -
rał się im przed sta wić – co wy sta wi ło by go wiel ki
wstyd, nie mó wiąc już o nich (w.3,4). Apo stoł
uznał za sto sow ne, by wy słać tych bra ci, by po -
prze dzi li je go przyj ście i za wcza su przy go to wa li
uprzed nio za po wie dzia ny dar, by był on go to wy
ja ko bło go sła wień stwo, ja ko wy raz do bro wol nej
szczo dro ści, a nie wy mu sze nia, ani skąp stwa, gdy
ktoś da je nie chęt nie sta ra jąc się za trzy mać tak du -
żo, jak się tyl ko da (w.5).

„OCHOT NE GO DAW CĘ BÓG MI ŁU JE”
W 2 Kor. 9:6-15 Apo stoł przyj mu je na no wo

bez po śred ni i na glą cy ton. Cho ciaż po wie dział
wcze śniej, że nie ma po trze by, by pi sać wię cej
w kwe stii ofia ro wa nia, gdyż wi dzi, że są chęt ni
i go to wi, nie mniej jed nak koń czy na wo ła niem
do szczo dro ści i pod kre śla bło gie owo ce przez nią
wy da wa ne. „Ale tak mó wię: Kto ską po sie je, ską -
po też żąć bę dzie; a kto ob fi cie sie je, ob fi cie też żąć
bę dzie. Każ dy, tak jak so bie po sta no wił w ser cu
[tak też niech ofia ru je], nie z ża lem [z nie za do -
wo le niem, nie chęt nie, ze smut kiem z po wo du
roz sta nia się z dat kiem] al bo z przy mu su [Ży dzi
mie li w świą ty ni dwie skrzy nie na jał muż nę; do jed -
nej wrzu ca no to, co by ło obo wiąz ko we, to, cze go
wy ma gał za kon, a do dru giej ofia ry do bro wol ne; by
unik nąć po tę pie nia nie któ rzy z ża lem od da wa li to,
co by ło od nich wy ma ga ne; in ni da wa li ra do śnie
z mi ło ści do Bo ga i z li to ści do bę dą cych w po trze -
bie], gdyż ochot ne go [grec kie ‘hi la ros” – ocho czo
się ra do wać] daw cę Bóg mi łu je [nic nie jest po wie -
dzia ne o tych, któ rzy da ją z ża lem lub z obo wiąz -
ku – tra cą oni ko rzy ści z da wa nia; ale wie le jest po -
wie dzia ne o ochot nym daw cy – Bóg go mi łu je]”
(2 Kor. 9: 6,7). Da ry ma te rial ne, ta kie jak pie nią dze,

są ni czym w oczach Bo ga, je śli nie są da wa ne we
wła ści wym du chu. Bóg pa trzy na dar po przez
pry zmat daw cy. Bóg pa trzy na ser ce. Mi łu je ra do -
sne go, we so łe go, ochot ne go daw cę, któ ry da je nie
dla te go, że chce ko muś do rów nać, al bo ko goś
prze ści gnąć, ani nie dla te go, że zro bi ło mu się
wstyd, że jesz cze nie dał, ale da je dla te go, że je go
ser ce wy peł nia mi łość i od da nie dla Bo ga oraz ra -
dość z czy nie nia Je go wo li i bło go sła wie nia in -
nych, bez wzglę du na to, czy da ry bę dą du że, czy
ma łe. Szcze rzy daw cy mo gą być za tem do brej my -
śli, bo wiem Bóg ich mi łu je. 

TEKST NA SZE GO MOT TA
NA ROK 2009

W na szej ana li zie do cho dzi my do 2 Kor. 9:8:
„Mo cen jest Bóg uczy nić, aby ob fi to wa ła wam
wszel ka ła ska, aby ście ma jąc we wszyst kim za -
wsze wszel ki do sta tek, ob fi to wa li ku wszel kie mu
uczyn ko wi do bre mu”. Ja kie wspa nia łe źró dło
upew nie nia znaj du je my w tych sło wach: „Mo cen
jest Bóg”! Ta kie i po dob ne wy ra że nia znaj du je -
my w wie lu miej scach w Bi blii (Dan 3:17; Łuk.
3:8; Rzym. 11:23; 14:4; 2 Tym. 1:12). Grec kim sło -
wem prze tłu ma czo nym tu taj ja ko ła ska jest cha ris,
któ re jest tak że de fi nio wa ne ja ko ła ska wość, przy -
chyl ność, wiel ko dusz ny dar, akt do bro czyn no ści lub
szczo drość. Grec kim sło wem dwu krot nie prze tłu -
ma czo nym w tym wer se cie ja ko „ob fi to wać” jest
pe ris seuo, któ re ozna cza „prze kro czyć usta lo ną ilość
lub mia rę”, „być po nad”, „wiel ce ob fi to wać, być po -
nad mia rę”. 

Bóg, któ ry ma do swo jej dys po zy cji nie ogra ni -
czo ne za so by wszech świa ta i jest wszech moc ny,
rze czy wi ście mo że spra wić po przez Swo ją szczo -
drość, by każ da ła ska nam ob fi to wa ła, by ła w nad -
mia rze, by by ło jej wię cej niż po trze ba. Wer set
ten su ge ru je, że dzię ki te mu da On nam tak du żo,
że za wsze bę dzie my mie li „wszel ki do sta tek”, za -
wsze bę dzie my „ubo ga ca ni we wszyst kim dla na -
szej szczo dro ści”. Mie ści się w tym za wsze po sia -
da nie wię cej niż tyl ko wy star cza ją co du żo, za -
wsze by cie ubo ga ca nym w ser cu i po myśl ne roz -
wi ja nie się w ła skach Du cha (Gal. 5:22, 23; 2 Pio -
tra 1:5-11) i w zna jo mo ści Je go Sło wa. Bę dzie za -
wsze obej mo wa ło po sia da nie „wszel kie go do stat -
ku” w rze czach do cze snych, ta kich jak po ży wie -
nie, odzie nie, schro nie nie, pie nią dze, itd., je śli Bóg
uzna je za naj lep sze dla na sze go naj wyż sze go do bra.
W obec nym Wie ku Pan nie za wsze bę dzie da wał
Swo je mu lu do wi ob fi tość dóbr do cze snych. Bóg
do zwa la na to, by wie lu, choć jest bo ga tych w wie -
rze, by ło ubo gich w do bra te go świa ta (Jak. 2:5).
Bóg do zwa lał na wet na to, by św. Pa weł cza sa mi
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znaj do wał się w po trze bie do cze snych rze czy
(1 Kor. 4:11; 2 Kor. 11:27; Fil. 4:12).

Bóg da je nam „wszel ki do sta tek” dla pew ne go ce -
lu. Je go ży cze niem nie jest, by śmy sa mo lub nie za -
cho wy wa li dla nas sa mych lub dla na szych ro -
dzin du cho we i do cze sne do bre rze czy, któ rych
On nam udzie lił. Bóg ob fi cie nam udzie liw szy,
pra gnie, by śmy uczy ni li to sa mo w sto sun ku
do in nych. Udzie la nam ob fi to ści po to, by śmy
„ob fi to wa li ku wszel kie mu uczyn ko wi do bre mu”.
Ozna cza to ob da rza nie in nych na szy mi du cho -
wy mi i do cze sny mi do bra mi. 

OB FI TE SIA NIE – OB FI TE ŻĘ CIE
Apo stoł po wra ca do ilu stra cji siew cy z 2 Kor. 9:

9,10 i cy tu je z Ps. 112:9. Ten, kto jest spra wie dli wy,
sie je ob fi cie ze swo ich du cho wych i do cze snych
dóbr: nie tyl ko we wła snym do mu, nie tyl ko wśród
swo ich zna jo mych, ale tak że po za swo je oto cze nie,
za rów no we wła snym kra ju, jak i za gra ni cą; roz -
pra sza, roz da je, roz sie wa swo je do bra na wet po -
śród ob cych, nie pa trząc na to, czy są je go ro da ka -
mi czy ob co kra jow ca mi. Na mia rę swo ich moż li -
wo ści czy ni do brze wszyst kim lu dziom, a zwłasz -
cza do mow ni kom wia ry (Gal. 6:10). Spra wie dli wość
je go trwa na wie ki; po ka zu je wia rę swo ją z uczyn -
ków swo ich. Apo stoł kon ty nu uje da lej: „A ten,
któ ry da je ziar no siew cy i chleb na po karm [por.
Iz. 55:10], da i wam [Bóg, któ ry pra gnie, by Je go
po świę co ne dzie ci prze ja wia ły szczo drość, naj -
pierw za pew ni im środ ki ku te mu], roz mno ży za -
siew wasz i przy spo rzy owo ców spra wie dli wo ści
wa szej [por. Oz. 10:12], aby ście z każ dej mia ry by -
li ubo ga ce ni ku szczo dro ści, któ ra po przez nas
pro wa dzi do skła da nia dzięk czy nie nia Bo gu”
(2 Kor. 9:10,11).

Koń cząc, Apo stoł za chę ca ko rync kich bra ci
do szczo dro ści po ka zu jąc im, że jej wy ni kiem bę -
dą szcze gól nie trzy bło go sła wień stwa:

(a) Wy da ona ob fi ty plon dzięk czy nień skła -
da nych Bo gu. Ich wy pły wa ją ca z mi ło ści usłu ga
na rzecz ubo gich bra ci w Je ro zo li mie nie tyl ko za -
spo koi ich ma te rial ne po trze by, ale też od bior cy
tej po mo cy oraz in ni zo ba czą w tym rę kę Bo ga, co
po bu dzi ich do wy ra że nia dzięk czy nie nia Bo gu
(w.12). Au ten tycz na wdzięcz ność dla Nie biań skie -
go Oj ca jest at mos fe rą, w któ rej kwit ną wszyst kie
ła ski, a ci, któ rych da ry mi ło ści przy no szą owo ce
w po sta ci du cha wdzięcz no ści, są do bro czyń ca mi
w ta kiej mie rze, ja kiej nie da się zmie rzyć żad ny -
mi pie niędz mi. Mo że my przy no sić chwa łę Bo gu,
bo wiem tam, gdzie ist nie je praw dzi wa mi łość,
mu si On być pierw szy i ostat ni. 

(b) A wy bie ga jąc my śla mi w przy szłość, Apo -
stoł wi dzi oczy ma du cha, jak bra cia w Je ro zo li -
mie „chwa lą Bo ga z po wo du do wo du wa sze go
pod po rząd ko wy wa nia się wy zna wa nej Ewan ge -
lii Chry stu sa, ja kim jest to usłu gi wa nie, i szczo dre -
go da ru dla nich i dla wszyst kich” (w.13). Dzię ki
te mu nie bę dą już mie li naj mniej szych za strze -
żeń co do te go, czy po gań scy bra cia są chrze ści ja -
na mi. Wcze śniej mo gli mieć wąt pli wo ści co do Ko -
ryn tian i po zo sta łych po gan, o któ rych mó wio no,
że przy ję li Ewan ge lię, lecz po tym, jak otrzy ma ją
ten dar, nie bę dzie żad nych wąt pli wo ści w ich
umy śle – ta ki prze jaw bra ter skiej mi ło ści mu si po -
cho dzić od Bo ga po przez Je zu sa Chry stu sa. Ję zyk
mi ło ści jest wszę dzie zro zu mia ły; i bę dą wte dy
chwa lić Bo ga za to, że bra cia ko rync cy w po słu -
szeń stwie wy zna li Ewan ge lię i oka za li po czu cie
wspól no ty z ni mi i z wszyst ki mi brać mi (1 Pio tra
1:22; 1 Ja na 3:14; 16-18).

(c) Na ko niec, do owo ców do bro ci na le ży za li -
czyć bez po śred nią re ak cję bra ter skiej mi ło ści, wy -
ra żo ną szcze gól nie po przez mo dli twę za ty mi,
od któ rych otrzy mu je się bło go sła wień stwa, czy to
ma te rial ne, czy du cho we. Je śli udzie la my bło go -
sła wieństw in nym z lu du Pa na, to cho ciaż mo gą
oni nie znać nas oso bi ście, bę dą się mo dlić do Bo -
ga, by po bło go sła wił nam w za mian, „żar li wie was
mi łu jąc z po wo du nie zmier nie ob fi tej ła ski Bo żej
wam oka za nej” (w.14). W rze czy sa mej, szczo drość
jest jed ną z łask Du cha, któ rej wiel ce po win ni śmy
po żą dać oraz sta ran nie i pil nie roz wi jać, gdyż nasz
Nie biań ski Oj ciec, Daw ca każ de go do bre go i do -
sko na łe go da ru, wy so ce ją w nas ce ni (Jak. 1:17).

NIE WY PO WIE DZIA NY DAR BO GA
Na za koń cze nie, Apo stoł osią ga apo geum

w cha rak te ry stycz nym dla sie bie wy chwa la niu
Bo ga, stwier dza jąc w wer se cie 15: „Lecz Bo gu
niech bę dzie chwa ła za nie wy po wie dzia ny dar je -
go!” – dar od ku pie nia w Je go jed no ro dzo nym Sy -
nu (Ja na 3:16), wiel ki, nie po wta rzal ny, nie wy po -
wie dzia ny, nie wy sło wio ny, bez kre sny, nie sły cha -
ny, nie zmie rzo ny, nie prze bra ny i nie zgłę bio ny
dar nie skoń czo nej mi ło ści Bo ga (Ef. 3:8; 1 Pio tra
1:10-12), w któ rym za wie ra się wszyst ko in ne
(1 Kor. 8:9; Rzym. 8:32), a zwłasz cza wszyst kie ta -
kie prze ja wy bra ter skiej mi ło ści, ja kie zo sta ły opi -
sa ne po wy żej. Je śli otrzy ma li śmy od Bo ga „je go
nie wy po wie dzia ny dar”, cóż wiel kie go, je śli da my
kil ka i tak prze mi ja ją cych da rów ze wzglę du
na Nie go? Do brze czy ni my, je śli co dzien nie za da -
je my so bie py ta nie: „Cóż od dam Pa nu za wszyst -
kie do bro dziej stwa, ja kie mi uczy nił?” On zro bił
dla nas tak wie le! Oby Je go nie skoń czo na szczo -
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drość by ła dla nas co raz więk szym bodź cem do te -
go, by roz wi jać tę pięk ną ła skę Je go Du cha Świę -
te go w na szym cha rak te rze! Tekst na sze go mot ta
na rok 2009 po wi nien być w tym wiel ce po moc ny.

Ja ki wiel ki przy wi lej i ja ka ra dość są na szym
udzia łem z te go po wo du, że zo sta li śmy przy ję ci
przez Bo ga, któ ry za pro sił nas i umoż li wił nam od -
da nie i zło że nie na sze go ma lut kie go ludz kie go
wszyst kie go w Je go bło giej służ bie! „Tak na praw dę,
Bóg nie po trze bu je żad nych na szych wy sił ków, ani
ni cze go z na szych pie nię dzy [lub cza su, ta len tów],
ale po nie waż bę dzie to z ko rzy ścią dla nas i bę dzie
sta no wić po moc w na szym roz wo ju, po zwa la On,
by Je go pra ca by ła w ta kim sta nie, któ ry bę dzie wy -
ma gał wszyst kich wy sił ków, na ja kie mo gą się zdo -
być ci, któ rzy są praw dzi wie Je go, oraz wszel kich
środ ków, do uży cia któ rych zo sta ną po bu dze ni, by
Go wiel bić” (P. 6, str. 346). „Bóg mi łu je ochot ne go
daw cę”. By Bóg mógł do ce nić ofia ro wa ny dar, mu -
si on być wy ra zem mi ło ści bez in te re sow nej lub
dzięk czy nie niem, do któ re go po bu dzi ła nas świa do -
mość te go, jak wiel ki dług wiecz nej wdzięcz no ści
ma my wo bec Te go, od któ re go po cho dzą na sze
wszyst kie bło go sła wień stwa. A ta kich Apo stoł za -
pew nia, że „Bóg jest mo cen spra wić, by ob fi to wa ła
im wszel ka ła ska”. Każ dy, kto ochot nie od da je co -
kol wiek w Bo skiej służ bie – czas, ta len ty, si łę, pie nią -
dze lub wpływ – stwier dzi, że pro por cjo nal nie
do wło żo ne go wkła du ob fi tu je w róż ne ła ski, bo -
wiem ta cy są we wła ści wej po sta wie ser ca nie zbęd -
nej do te go, by wzra stać w ła sce.

Z Przyp. 3:9,10 do wia du je my się, że je śli bę -
dzie my czcić Bo ga na szym ma jąt kiem, na sze fi -
gu ral ne sto do ły bę dą ob fi cie wy peł nio ne, a na -
sze fi gu ral ne pra sy bę dą opły wać no wym wi -
nem, to jest, z ła ski Bo żej bę dzie my ob fi to wać
w głęb sze i prost sze rze czy z Praw dy i Jej Du cha,
bo wiem „Ta jem ni ca Pań ska ob ja wio na jest tym,
któ rzy się go bo ją, a przy mie rze swo je oznaj mia
im” (Ps. 25:14). Tak jak Bóg udzie la nam ob fi cie,
tak sa mo my ra do śnie ob fi tuj my w Je go służ bie,
czy niąc wszyst ko na co się na tknie my we dług
swo jej moż no ści tak, by każ dy z nas słu żył sto -
sow nie do swo ich spo sob no ści oraz „si ły, któ rej
Bóg do da je” (1 Pio tra 4:11). I pa mię taj my sło wa
na sze go Mi strza z Mat. 10:8: „dar mo ście wzię li,
dar mo da waj cie”.

Pro po nu je my prze stu dio wa nie ar ty ku łu pt.
„Udzie la nie Pa nu” ze Straż ni cy R 2211 ja ko lek tu -
rę uzu peł nia ją cą.

*  *  *

PIE ŚNI NA ROK 2009

Ja ko pieśń to wa rzy szą cą na sze mu wer se to wi pro -
po nu je my pieśń nr 198 pt. „Ach! chciał bym”. Śpie -
waj my tę pieśń pierw sze go dnia każ de go mie sią -
ca ja ko pieśń na ten dzień, a we wszyst kie in ne
dni śpie waj my dru gą pieśń na li ście pie śni po da -
nej w Man nie na da ny dzień.

BS ‘08,50-55
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SCEP TY CY szy dzą z praw dzi wo ści bi blij ne go za -
pi su o wy zwo le niu Izra ela – prze kro cze niu Mo -

rza Czer wo ne go. Za prze cza ją, by tak szyb kie wyj -
ście dwóch mi lio nów lu dzi wraz z trzo dą i sta da mi
by ło moż li we. Po dru gie, za prze cza ją świa dec twu,
że Bóg cu dow nie ich ura to wał two rząc dla nich
dro gę po przez mo rze. Co do pierw sze go twier dze -
nia, to od ra zu wi dzi my, że gdy by Egip cja nie by li
prze ciw ni ich odej ściu, trud no ści by ły by o wie le
więk sze. Mu si my jed nak pa mię tać, że po przej ściu
kar w po sta ci dzie się ciu plag, Egip cja nie nie tyl ko

chcie li ich odej ścia, ale wręcz nie mo gli się go do cze -
kać, a sam far aon prze słał wia do mość do Moj że sza
jesz cze tej no cy, kie dy zo sta li za bi ci pier wo rod ni,
mó wią cą: „Wstań cie, wy nijdź cie z po środ ku lu du
me go, i wy i sy no wie Izra el scy, a po szedł szy służ -
cie Pa nu, ja ko ście mó wi li. Nad to trzo dy wa sze, i by -
dła wa sze za bierz cie, ja ko ście żą da li, a od cho dząc,
mnie też bło go sław cie”. Mu si my pa mię tać, że Izra -
eli ci by li w pew nym stop niu zor ga ni zo wa ni, gdyż
za cho wa ły się wśród nich związ ki po ko le nio we
i ro dzin ne. Opis po ka zu je, że wy szli w po rząd ku



woj sko wym – al bo piąt ka mi, al bo w pię ciu gru pach
(2 Moj. 13:18, al ter na tyw ny prze kład). 

Naj praw do po dob niej wszy scy znaj do wa li się
pod do wódz twem prze ło żo nych po ko leń, star -
szych lu du. Mi nę ło kil ka dni, za nim do tar li do Mo -
rza Czer wo ne go. Praw do po dob nie wiel ki mur
Egip tu zwa ny Shur (nie co po dob ny do Wiel kie go
Mu ru Chiń skie go) unie mo żli wił im ob ra nie bar -
dziej bez po śred niej dro gi. Po za tym mur ten znaj -
do wał się w sa mym środ ku piasz czy stej pu sty ni,
gdzie nie by ło moż li wo ści za spo ko je nia po trzeb ich
sa mych ani ich stad, pod czas gdy tra sa, któ rą ob ra -
li, prze bie ga ją ca przez gra ni ce Egip tu do cy pla Mo -
rza Czer wo ne go, by ła naj wi docz niej naj ko rzyst -
niej sza pod wzglę dem
pa stwisk. Su ge ru je się,
że przej ście na stą pi ło
przez róż ne, sto sun ko -
wo płyt kie, miej  sca
w Mo rzu Czer wo nym,
nie da le ko je go cy pla,
a po da ny opis wska zu je,
że Izra eli ci prze  szli
po piasz czy stej mie rzei,
któ ra praw do po dob nie
zwy kle znaj do wa ła od
1,5 m do 3,6 m pod wo -
dą, za leż nie od pły wów
mo rza. Przy pusz cza się, że sil ny wschod ni wiatr
w po łą cze niu z pły wa mi od sło nił tę mie rze ję i w ten
spo sób utwo rzył przej ście dla Izra eli tów.

Cho ciaż fa ra on, głę bo ko do tknię ty ostat nią pla -
gą, pra gnął odej ścia Ży dów, jed nak kie dy osłabł
je go smu tek i za czął roz wa żać stra tę, ja ką je go im -
pe rium po nio sło z po wo du odej ścia dwóch mi lio -
nów in te li gent nych, po my sło wych i ule głych pod -
da nych, wziąw szy pod uwa gę to, że nie by li oni
za pra wio ną w wal ce ar mią, a ich prze miesz cza nie
się by ło spo wal nia ne przez sta da i trzo dę, naj wy -
raź niej po czuł, że był zbyt szczo dry po zwa la jąc
im odejść. Do szedł do wnio sku, że w cią gu tych
kil ku dni mar szu do świad czy li już nie co trud no ści
i udręk zwią za nych z po dró żą, i że są już nie tyl -
ko znie chę ce ni, lecz tak że za klesz cze ni po mię dzy
pół noc nym cy plem Mo rza Czer wo ne go a mu rem
Egip tu, na to miast z po zo sta łych stron oto cze ni gó -
ra mi. Do szedł do wnio sku, że ła two bę dzie ich od -
zy skać i prze czu wał, że bę dą mie li już dość swo jej
wy ciecz ki i być mo że po wró cą do swo jej pra cy
bar dziej po tul ni niż kie dy kol wiek wcze śniej.
W związ ku z tym woj ska egip skie roz po czę ły po -
ścig. Kie dy Izra eli ci, któ rzy przez la ta na uczy li się
oba wiać egip skich pa nów, usły sze li o ści ga ją cej
ich ar mii egip skiej, wo ła li z roz pa czą do Moj że sza,

a Moj żesz z ko lei za wo łał do Pa na w imie niu lu du.
Od po wiedź Pa na na mo dli twę Moj że sza by ła tak
zna mien na, że tak że lud Pań ski mo że za czerp nąć
z niej lek cję. Brzmia ła ona: „Cóż wo łasz do mnie?
Mów do sy nów Izra el skich, aby cią gnę li” (2 Moj.
14:15). Jest czas mo dle nia się, ale też czas dzia ła nia
i w tym sa mym współ pra co wa nia z Bo giem, któ -
ry od po wia da na na sze mo dli twy. Kie dy przy -
szedł czas na to, by Pan udzie lił od po wie dzi na na -
sze mo dli twy, a my ją już zna my, ma my oka zać
swo ją wia rę w Nie go po przez po su wa nie się na -
przód. Zbyt wie lu z lu du Bo że go, za miast po usły -
sze niu Bo że go prze sła nia iść da lej w po słu szeń -
stwie, jest skłon nych ocią gać się i mo dlić do Pa -

na o to, by udzie lił im
spe cjal ne go prze sła nia,
ja kie go nie udzie la in -
nym. Ta cy, na sku tek
sła bo ści wia ry, znaj du ją
się w nie bez pie czeń -
stwie utra ty swo je go
sta no wi ska. Bez wia ry
nie moż na po do bać się
Bo gu, a po słu szeń stwo
jest je dy nie oka za niem
wia ry.

Praw do po dob nie
przed za cho dem słoń ca

Izra eli ci do strze gli Egip cjan z od da li. Wska zu je
na to stwier dze nie Moj że sza: „Egip cjan, któ rych
te raz wi dzi cie, wię cej nie bę dzie cie oglą da li na wie -
ki”. Opis po da je, że słup ob ło ku i ognia, przez któ -
ry Izra eli ci by li cu dow nie pro wa dze ni, prze su nął
się za nich tak, że zna lazł się po mię dzy ni mi a Egip -
cja na mi – słup ob ło ku i ciem no ści dla tych ostat -
nich, a słup ognia i świa tła dla tych pierw szych.
Praw do po dob nie tej no cy mia ła miej sce wiel ka bu -
rza ze strasz nym wschod nim wia trem. Opi sy po za -
bi blij ne, jak ten Jó ze fa Fla wiu sza, po da ją, że pa dał
deszcz, by ły grzmo ty i bły ska wi ce. Lecz do cie ka nie,
czy mia ło to miej sce wy łącz nie po stro nie Egip cjan
i słu pa ob ło ku, czy rów nież po stro nie Izra eli tów,
by ło by je dy nie snu ciem do my słów. Wie my je dy nie
to, że pod czas no cy nad gór nym prze smy kiem Mo -
rza Czer wo ne go sza la ła wi chu ra tak, że od sło ni ła
się piasz czy sta mie rze ja o znacz nej sze ro ko ści, co
umoż li wi ło szyb kie przej ście tak du żej gru py lu dzi.
Izra eli ci wie dzie li za po śred nic twem Moj że sza
i swo ich star szych, ja ki cud miał miej sce i śpiesz nie
ru szy li do uciecz ki przed ści ga ją cy mi. Egip cja nie
praw do po dob nie zu peł nie nie by li świa do mi cu du
i za pew ne nie wie dzie li, że prze pra wia ją się przez
coś, co zwy kle jest dnem mor skim, i dla te go bez
nie po ko ju po śpie szy li na przód w po ści gu, któ ry
jed nak że utrud nia ły im róż ne wy pad ki ry dwa nów
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grzę zną cych w sto sun ko wo mięk kim pia sku
na dnie mo rza. Bez wąt pie nia są dzi li oni, że mo gą
iść tam, gdzie po szli Izra eli ci. Jed nak pod czas prze -
cho dze nia za czę li się tak znie chę cać prze ciw no -
ścia mi, któ re z po cząt ku uwa ża li za wy pad ki, lecz
póź niej do strze gli ja ko Bo skie Opatrz no ści na rzecz
Izra ela, że zde cy do wa li się na od wrót – na re zy gna -
cję z po ści gu mó wiąc, że Bóg Ży dów wal czy
za nich. W tym cza sie pra wie świ ta ło, a Izra el już
prze szedł na dru gą stro nę. Moj żesz ma jąc
pod swo ją kon tro lą wia try i pły wy wy cią gnął la skę
nad mo rze, a wo dy po wró ci ły na swo je miej sce to -
piąc Egip cjan. Mó wi się, że wiel kie bu rze nie co po -
dob ne do tej czę sto zda rza ją się w tych oko li cach
i że Na po le on wraz z gru pą żoł nie rzy zo sta li nie -
mal za la ni przez na głe na dej ście bu rzy i przy pły wu
mo rza mniej wię cej w tym sa mym miej scu, w któ -
rym prze pa dły ry dwa ny fa ra ona. Pe wien ko men -
ta tor su ge ru je, że ry dwa ny fa ra ona praw do po dob -
nie za mie rza ły prze ciąć Izra -
eli tom dro gę i tym spo so -
bem za wró cić ich do Egip tu
oraz że wo dy mo rza by ły ja -
ko mur po obu stro nach,
w zna cze niu osło ny ich
skrzy deł, unie moż li wia jąc
woj skom egip skim prze do -
sta nie się przed Izra eli tów
po przez wy ko na nie ma new -
ru oskrzy dla ją ce go. Mó wi
on: „Ża den orien ta li sta nie
uwa ża te go mu ru za praw -
dzi wy mur wzno szą cy się
obok nich, tak sa mo jak wy -
ra że nie ‘drew nia ne mu ry
Wiel kiej Bry ta nii” nie ozna -
cza drew nia nych pło tów do -
oko ła tej wy spy, a ‘ży wo płot
wo kół za ko nu”, któ ry ra bi ni
stwo rzy li po przez swo je przy ka za nia, nie był two -
rem ro ślin nym”. 

Z opi sem tym wią że się wie le lek cji po ży tecz -
nych dla wszyst kich z lu du Bo że go. Jak już za su -
ge ro wa li śmy, do świad cze nia Izra eli tów i Egip cjan
w tym cza sie przed sta wia ją do świad cze nia świa ta
przy koń cu obec ne go Wie ku Ewan ge lii w za ra niu
no wej dys pen sa cji – okre su wy ba wie nia lu du Bo -
że go z nie wo li grze chu i śmier ci, co zo sta nie do ko -
na ne w po ran ku Wie ku Ty siąc le cia. Mo że my roz -
sąd nie za ło żyć, że ostat nia, dzie sią ta pla ga na ło żo -
na na Egipt sym bo li zu je gorz kie do świad cze nia
świa ta zwią za ne ze śmier cią an ty ty picz nych pier -
wo rod nych an ty ty picz ne go Egip tu przy koń cu
obec ne go Wie ku, oraz że do świad cze nia te bę dą
sprzy ja ją ce dla lu du Bo że go, a nie sprzy ja ją ce dla

in nych, aż do mo men tu, w któ rym wal ka zo sta nie
za nie cha na, a lu dzie sto ją cy u wła dzy w świe cie
zgo dzą się na peł ną wol ność dla wszyst kich, któ -
rzy mi łu ją spra wie dli wość i pra gną iść śla da mi Pa -
na. Sza tan i je go upa dli anio ło wie od stą pią na pe -
wien czas od sła bych i bez bron nych, a póź niej
w Ma łym Okre sie po ża łu ją te go i bę dą usi ło wa li
po now nie schwy tać ich w nie wo lę sa mo lub stwa,
dla te go też po przez Mo rze Czer wo ne uci sku Pan
osta tecz nie uka rze wszyst kich tych, któ rzy bę dą
sprze ci wia li się wy zwo le niu przez Nie go ubo gich
i po trze bu ją cych oraz tych, któ rzy nie ma ją po -
moc ni ka, a któ rzy wo ła ją o spra wie dli wość i pod -
da ją się kie row nic twu Je go przed sta wi cie la, Me sja -
sza. Z pew no ścią po tym, jak roz pocz nie się no wa
dys pen sa cja, a srebr ne trą by Ju bi le uszu ogło szą
wy zwo le nie (3 Moj. 25:9-13) i na ca łym świe cie do -
ko na się re sty tu cja, bę dzie wie le ra do ści wśród

tych, któ rzy mi łu ją spra wie -
dli wość, i jak to zo sta ło po -
wie dzia ne w 2 Moj. 15:1,21,
bę dą oni mo gli po wie dzieć:
„Śpie wać bę dę Pa nu, iż
wiel moż nie wy wyż szon
jest”. Już te raz chrze ści ja nin
mo że wia rą ra do wać się
i uwal niać od grze chu
i śmier ci.

In ną my ślą, ja ką mo że -
my wy cią gnąć z te go opi su,
jest nie ogra ni czo na moc Bo -
ga, któ ry obie cał nam, że je -
śli je ste śmy Je go i bę dzie my
po stę po wać tak, jak bę dzie
nas pro wa dził nasz Mistrz
bę dą cy an ty ty pem Moj że -
sza, wszyst kie rze czy bę dą

przy czy nia ły się do na sze go do bra. Mu si my so bie
uświa do mić, że nie ma nic zbyt cu dow ne go, cze go
by Bóg nie mógł do ko nać, i że w ta kiej mie rze,
w ja kiej wzro śnie wia ra, zwięk szy się na sza ra dość
i bę dzie my mieć peł ne za pew nie nie wia ry, peł ne
za pew nie nie zwy cię stwa, gdyż zwy cię stwo, któ re
zwy cię ża świat, to wia ra na sza. Mu si my na uczyć
się, że cho ciaż źli mo gą trium fo wać przez ja kiś
czas, Pan jest prze ciw ko nim. On jest po stro nie
ubo gich i uci ska nych, któ rzy sta ra ją się po znać Je -
go wo lę i czy nić ją, i choć dłu go zwle ka w ich spra -
wie, jak to po ka zu je na sza przy po wieść, to jed nak
osta tecz nie po mści ich na ich Prze ciw ni ku. Ich wro -
go wie sta ną się wte dy wro ga mi Pa na, a wro go wie
Pa na pył gryźć bę dą – zo sta ną znisz cze ni (Łuk.
18:7, Mich. 7:17), co bę dzie spra wie dli wą od pła tą.
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Dro gi Bra cie He rzig: Po zdro wie nia w imie niu
Je zu sa!

Rok 2007 mi nął aż na zbyt szyb ko. Z re li gij ne -
go punk tu wi dze nia w Wiel kiej Bry ta nii co raz
bar dziej ja sne sta je się, że ży je my w erze po st -
chrze ści jań skiej. Gru py mu zuł mań skie i ate istycz -
ne, jak rów nież wpły wo we gru py so do mi tów
kon ty nu ują swo je wy sił ki zmie rza ją ce do te go,
by po ło żyć kres Bo że mu Na ro dze niu i Wiel ka -
no cy ja ko świę tom re li gij nym. W pro gra mach te -
le wi zyj nych za czy na się dys ku to wać o tym, czy
is lam mo że za stą pić chrze ści jań stwo ja ko re li gię
pań stwo wą. Po nad to, ma te ria lizm w dal szym cią -
gu wy płu ku je tę nie wiel ką ilość wia ry chrze ści -
jań skiej, ja ka jesz cze po zo sta ła. Szko ły pań stwo -
we od mniej wię cej trzy dzie stu lat ma ją w pro gra -
mie na ucza nia przed miot „re li gie świa ta”, któ ry
trak tu je wszyst kie sześć rdzen nych re li gii Wiel -
kiej Bry ta nii ja ko rów ne so bie. Nie trze ba do da -
wać, że Bi blia jest kom plet nie igno ro wa na. Stąd
więk szość lu dzi po ni żej czter dzie ste go ro ku ży cia
jest obec nie anal fa be ta mi bi blij ny mi i jest bar dzo
po dat na na wpły wy okul ty zmu i ob cych re li gii.
Ta nie wiel ka ochro na, ja ką po sia da li w prze szło -
ści, obec nie zo sta ła usu nię ta. Jest to głów ny po -
wód te go, że w Wiel kiej Bry ta nii znaj du je my się
w erze po st chrze ści jań skiej.

Ko lej nym waż nym czyn ni kiem ma ją cym
wpływ na ży cie na sze go spo łe czeń stwa są cią głe
zmia ny w po go dzie. Cho ciaż na ukow cy ewo lu cjo -
ni ści spe ku lu ją, iż wszyst kie te za cho dzą ce zmia -
ny są wy ni kiem dzia łal no ści czło wie ka, ta cy „na -
uko wi” ate iści nie po tra fią do strzec rę ki Bo ga w tej
kwe stii. Pa stor Rus sell prze po wie dział tę sy tu ację
oko ło stu lat te mu w Fo to dra mie Stwo rze nia (s.
105; str. 91, wy da nie z 1914 r.) 

Stwier dza on: „Stop nio wo lo dow ce w po sta ci
gór lo do wych zmniej sza ją się i to pią się w wo -
dach bli żej Rów ni ka”. Wcze śniej pi sze on, że kli -
mat Ala ski i stre fy ark tycz nej pod le ga „nie zwy kłe -
mu” od dzia ły wa niu. Na ukow cy ci, ze swo ją moc -
no osła wio ną „świa to wą mą dro ścią”, nie bio rą
pod uwa gę ogól no świa to we go po to pu z cza sów
No ego. Zu peł nie nie za uwa ża ją rę ki Bo ga w hi sto -
rii śro do wi ska. Po kry wy lo do we sta no wią wy -
mow ne świa dec two ist nie nia pier ście nia lo du
i wo dy, któ ry kie dyś ota czał zie mię. Je go opad nię -
cie na bie gu nach za dni No ego spo wo do wa ło
ogól no świa to wą po wódź o ka ta stro fal nych roz -

mia rach. Ate istycz ni na ukow cy ma jąc na oczach
„klap ki” fał szy wej teo rii nie po tra fią do strzec te go,
co znaj du je się przed ich oczy ma!

Ma my na dzie ję, że w 2008 r. uda się zwró cić
uwa gę spo łe czeń stwa na teo rię o pier ście niu po -
przez se rię „pu blicz nych świa dectw” do ty czą -
cych zmian kli ma tu i pro roctw bi blij nych. Fakt,
że pa stor Rus sell prze po wie dział zmia ny kli ma -
tycz ne, mo że po móc w zwięk sze niu po czyt no ści
je go dzieł. Oprócz te go ma my na dzie ję sze ro ko
roz pro wa dzać no wą bro szu rę na te mat Świad -
ków Je ho wy, moż li we na wet, że roz re kla mu je my
ją w pra sie. Ma my rów nież na dzie ję w 2008 r.
roz pro wa dzić wśród bra ci no we trak ta ty w no -
wo cze snej sza cie gra ficz nej. Wśród bra ci pa nu je
na strój opty mi zmu zro dzo ny z ra do ści, że Pan
prze pro wa dził swój lud przez „pa dół łez” w ro -
ku 2007. A prze szedł szy prze zeń, bę dzie my en tu -
zja stycz nie pro wa dzić dzie ło da wa nia świa dec -
twa świa tu.

In ną bar dzo obec nie nie po ko ją cą rze czą jest
utra ta za ufa nia do ban ków bry tyj skich. Mi nę ło
150 lat, od kąd za trwo że ni in we sto rzy mu sie li
stać w ko lej kach przed ja kim kol wiek bry tyj skim
ban kiem, a jed nak do szło do te go, co uka za ło
bar dzo kru che pod sta wy bry tyj skie go sys te mu
ban ko we go. Lu dzie po grą ża ją się co raz bar dziej
i bar dziej w dłu gach, a pod stęp ne i nie od po wie -
dzial ne re kla my w me diach za chę ca ją ich do za -
cią ga nia kre dy tów hi po tecz nych i po ży czek, któ -
re wy raź nie prze kra cza ją ich moż li wo ści spła ty.
Wy so ko po wa ża na i moc no stą pa ją ca po zie mi
Kon fe de ra cja Prze my słu Bry tyj skie go prze wi -
du je, że wzrost go spo dar czy spad nie w 2008 ro -
ku w Wiel kiej Bry ta nii ra zem z in ny mi wskaź ni -
ka mi, któ re są jesz cze bar dziej pe sy mi stycz ne.
Ry nek miesz ka nio wy, któ ry był ba stio nem
„czyn ni ka do bre go sa mo po czu cia” i sztucz ne go
do bro by tu, w ostat nich la tach zbli ża się do ka ta -
stro fal ne go spad ku, pro wa dząc do przy mu so -
we go prze ję cia ty się cy do mów. In nym alar mu ją -
cym czyn ni kiem jest wzra sta ją cy i co raz po waż -
niej szy de fi cyt w bi lan sie han dlo wym. Wiel ka
Bry ta nia ku pu je o wie le wię cej niż sprze da je,
a ta ka sy tu acja za wsze jest za po wie dzią głę bo -
kiej re ce sji. Per spek ty wy dla Wiel kiej Bry ta nii
są bar dzo po nu re.

Pra wo i po rzą dek pu blicz ny rów nież sta ją się
co raz bar dziej pa lą cą kwe stią w spo łe czeń stwie

2007
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bry tyj skim. Co raz bar dziej oczy wi stym sta je się
to, że po li cja nie jest w sta nie po ra dzić so bie ze
wzro stem licz by mor derstw w naj więk szych mia -
stach. Nę ka ni kło po ta mi po li ty cy chęt nie po wo -
łu ją się na da ne sta ty stycz ne wska zu ją ce na spa -
dek licz by drob nych prze stępstw. Jed nak w rze -
czy wi sto ści sy tu acja jest jesz cze bar dziej za trwa -
ża ją ca, gdyż lu dzie prze sta li zgła szać drob ne
prze stęp stwa na po li cję, po nie waż już nie wie rzą
w to, że po li cja je roz wi kła, gdyż jest ich tak wie -
le! Cał kiem moż li we, że praw dzi wą przy czy ną,
dla któ rej rząd Wiel kiej Bry ta nii wy co fu je swo je
woj sko z Ira ku, jest to, by by ło ono do dys po zy -
cji w kra ju w ce lu roz gro mie nia za mie szek na bry -
tyj skich uli cach, ja kie mo gą być pla no wa ne i wy -
wo ły wa ne przez co raz bar dziej wpły wo we gru py
is lam skie i anar chi stycz ne. Si ła ar mii bry tyj skiej
jest co raz mniej sza na sku tek mo ral ne go upad ku
w jej sze re gach; w ostat nim ro ku stra ci ła nie mal
od po wied nik ba ta lio nu (oko ło 800 żoł nie rzy)
z po wo du za ży wa nia nar ko ty ków. Je śli ten den cja
ta się utrzy ma, rząd bry tyj ski nie bę dzie w sta nie
do trzy mać swo ich zo bo wią zań kon ty nu owa nia
wal ki w Afga ni sta nie i bę dzie mu siał sta nąć w ob -
li czu ko lej ne go upo ka rza ją ce go od wro tu, tak jak
ma to miej sce w Ira ku.

Mo nar chia bry tyj ska po zo sta je na dal w au rze
po dej rzeń. Au ra ta zo sta ła wy wo ła na przez na głą
śmierć księż nej Wa lii. Wie le osób w me diach na dal
wie rzy, że jej śmierć by ła wy ni kiem spi sku „wyż -
szych sfer”. Bez wzglę du na to, jak by ło na praw dę,
jed na rzecz jest pew na, mia no wi cie ta, że spu ści -
zna mo ral na i przy kład po zo sta wio ny przez księż -
ną Wa lii bar dzo przy czy ni ły się do znisz cze nia
war to ści chrze ści jań skich w tym kra ju. Jej śmierć
w wy pad ku sa mo cho do wym ra zem z jej naj now -
szym uko cha nym po zo sta wi ła wie le py tań bez od -
po wie dzi, a to z ko lei do pro wa dzi ło do znacz ne go
spad ku po pu lar no ści mo nar chii. Po dob na chmu ra
wi si nad Izbą Lor dów, któ ra rów nież cie szy się co -
raz mniej szym za ufa niem spo łe czeń stwa. W ostat -
nich la tach pier wot ni dzie dzicz ni lor do wie w du -
żej mie rze zo sta li za stą pie ni przez bo ga tych i wpły -
wo wych ple be ju szy, cho ciaż po zo sta ją reszt ki pier -
wot nych ary sto kra tów. No wa me to da po li tycz ne -
go po wo ły wa nia człon ków Izby Lor dów już ule gła
sko rum po wa niu w tzw. skan da lu „ty tu ły lor dow -
skie za pie nią dze”. Po mi mo śledz twa po li cji nikt
nie sta nął przed są dem, co wy wo ła ło wiel kie obu -
rze nie w spo łe czeń stwie. 

Ko ściół ka to lic ki co raz bar dziej scho dzi w za po -
mnie nie. Księ ża, na wet w głę bo ko ka to lic kich
hrab stwach, nie ma ją już uzna nia ani wła dzy, ja -
ką cie szy li się kie dyś. Ten spa dek po pu lar no ści

jest głów nie spo wo do wa ny gwał tow nym roz gło -
sem do ty czą cym ohyd nych prak tyk księ ży. Ko -
ścio ły pro te stanc kie na dal przy my ka ją oko na na -
uki Bi blii na te mat pod rzęd nej ro li ko biet w ko -
ście le. Ko ściół an gli kań ski ob fi tu je w księ ży płci
żeń skiej. Na wet wie rzą ce w Bi blię ugru po wa nia
o orien ta cji ewan ge licz nej obec nie wy zna cza ją ko -
bie ty na „star szych”! Naj wi docz niej ich umy sły
bar dziej niż pod wpły wem Bi blii po zo sta ją
pod wpły wem re wo lu cji ‘mo ral nej’ (a wła ści wie
nie mo ral nej) lat sześć dzie sią tych! Wni kli wy pro -
fe sor Ja mes D. Smart, spe cja li sta od in ter pre ta cji
Bi blii, na pi sał w 1970 ro ku pra cę na uko wą za ty tu -
ło wa ną „Dziw ne mil cze nie Bi blii w Ko ście le”, w któ -
rej pod no si alarm stwier dza jąc: „Mo im spo strze -
że niem jest to, że Bi blia jest bar dzo źle trak to wa -
na w ko ście le”. Póź niej stwier dza on, że „w ko ście -
le sta le pod upa da edu ka cja bi blij na, a wśród
człon ków ko ścio ła w co raz więk szym stop niu ro -
śnie nie wie dza co do tre ści Bi blii”. 

Kon ty nu uje on: „Jest to za sta na wia ją ce zja wi -
sko. Je stem prze ko na ny, że sta no wi to kry zys le -
żą cy u pod ło ża wszyst kich in nych kry zy sów, któ ry za -
gra ża przy szło ści ko ścio ła”. Wy ra ża rów nież opi -
nię, że „ist nie je pew ne za śle pie nie, któ re do ty czy
w jed na ko wym stop niu wszyst kich: na ukow ców, ka -
zno dzie jów, na uczy cie li i la ików (…)” (kur sy wa
mo ja). Mi nę ło nie mal pół wie ku od kąd ten „wyż -
szy kry tyk” na pi sał swo ją książ kę, a w tym cza sie
sta li śmy się świad ka mi wy wyż sze nia kle ry ków -
-so do mi tów na sta no wi ska wła dzy i wy świę ca -
nia ko biet na księ ży w Ko ście le an gli kań skim. To
z ko lei ozna cza, że ko ścio ły są co raz bli żej roz ła -
mu, a ich już i tak nad szarp nię ta wła dza i au to ry -
tet u lu dzi słab ną jesz cze bar dziej. W kon se kwen -
cji na uki Bi blii są ma so wo przez lu dzi od rzu ca ne
lub igno ro wa ne. Na przy kład do lat sześć dzie sią -
tych ze szłe go stu le cia by ło rze czą nie sły cha ną,
by ko bie ta przy szła na zgro ma dze nie w ko ście le
bez przy kry cia gło wy, obec nie praw dą jest coś
wręcz prze ciw ne go. Ko lej ne zja wi sko do kła da się
do smut ne go ob ra zu chrze ści jań stwa – na ro dzi ny
wo ju ją ce go ate izmu. Cho ciaż ate iści za wsze ist -
nie li w ma łej licz bie, sta je się ja sne, że za czy na się
roz wi jać ma so wy ruch, któ ry ak tyw nie pro mu je
tę fi lo zo fię głup ców. Je go przy wód ca, pro fe sor
Daw kins, otrzy mu je wie le przy chyl nej re kla my
w me diach.

Na na szej ge ne ral nej kon wen cji w sierp niu
ubie głe go ro ku zo sta li śmy po bło go sła wie ni wi -
zy tą na sze go dro gie go bra ta Do na i sio stry Pa -
try cji Le wis. Pan na praw dę po bło go sła wił tę kon -
wen cję, na któ rej pa no wał po boż ny i zdro wy
duch.



Dro gi Bra cie He rzig,  Po zdro wie nia w dro gim
imie niu Je zu sa!

Świec ki Ruch Mi syj ny miał swo je po cząt ki
w Bra zy lii wraz z przy by ciem gru py bra ci z Pol -
ski w la tach 1927, 1928 i 1929. Po zna li oni Sło wo
Bo że i Praw dę Epi fa nii w Pol sce. Przez tych bra -
ci zo sta ły za ło żo ne dwa zbo ry w dwóch róż -
nych mia stach, a póź niej ko lej ny zbór w od le głej
miej sco wo ści. Dzi siej si bra cia są po tom ka mi
tych pio nie rów, a do dat ko wo nie któ rzy po cho -
dzą z ro dzin nie miec kich, któ re przy by ły do na -
sze go kra ju.

Z bie giem lat póź niej sze po ko le nia mó wi ły co -
raz mniej w ję zy ku swo ich przod ków i na uczy ły
się ję zy ka por tu gal skie go. To sta no wi ło pro blem,

po nie waż mie li śmy bar dzo ma ło ksią żek i li te ra tu -
ry w ję zy ku por tu gal skim.

Pe wien mło dy brat po prze stu dio wa niu po glą -
dów kil ku grup Ba da czy Pi sma Świę te go, do szedł
do wnio sku, jak sam to wy ra ził, że na uki
L.H.M.M. są naj bar dziej zgod ne z Bi blią, lo gi ką
i fak ta mi. Je go en tu zjazm był za raź li wy. Po ma ga
nam przy tłu ma cze niu i aspek tach gra ficz nych
na szej li te ra tu ry. Z pew no ścią nasz Bóg Je ho wa
po zwo lił na przyj ście te go bra ta do Ru chu Praw -
dy, aby po ma gał po lep szać ja kość wy da wa nej
przez nas li te ra tu ry.

Dzię ku je my za zor ga ni zo wa nie wi zy ty bra ci
z Pol ski, któ rzy usłu ży li na na szej kon wen cji. Wy -
ka za li oni wie le wia ry, wie dzy i en tu zja zmu. Bra -
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Nie któ rzy pod no si li kwe stię te go, że brat Ralph
He rzig nie spę dził wie lu lat w Do mu Bi blij nym
przed swo im mia no wa niem. Jed nak Pan mo że
przy go to wy wać da ne go bra ta za rów no w Do mu
Bi blij nym, jak i po za nim! Pan w rze czy wi sto ści
przy go to wy wał od po wied nie go bra ta przez ostat -
nie sześć dzie siąt lat, by był wo dzem lu du Pań -
skie go oświe co ne go Epi fa nią na obec ny czas. Był
on przy go to wy wa ny głów nie po za Do mem Bi -
blij nym, gdyż bę dzie po trze bo wał szer sze go za -
kre su do świad czeń, niż te, któ re mógł by tam zdo -
być. Brat He rzig peł ni swój urząd od po nad czte -
rech lat i są wszel kie ozna ki te go, że cie szy się Bo -
ską apro ba tą.

Nie któ rzy wy su wa ją po stu lat, że lud Pań ski
oświe co ny Epi fa nią już nie po trze bu je wo dza
i twier dzą, że je dy nym po trzeb nym wo dzem jest
Je zus Chry stus. Twier dze nie to by ło wy su wa ne
w cią gu ca łej ery chrze ści jań skiej, więc dla cze go
Pan wzbu dził Wy klif fa, Lu tra, We sleya czy pa sto -
ra Rus sel la, sko ro wszyst ko, co by ło nie zbęd ne
przez ca ły Wiek Ewan ge lii, to nie wi dzial ne przy -
wódz two Je zu sa Chry stu sa? W swej opatrz no ści
Pan jest mą drzej szy i bar dziej uważ ny niż prze -
ciw ni cy, któ rzy lan su ją ten po mysł! Pan nie po zo -
sta wi swe go lu du oświe co ne go Epi fa nią bez wo -
dza, gdyż jest Bo giem po rząd ku, nie anar chi stycz -
ne go za mie sza nia! Z dru giej stro ny sza tan bar dzo

by chciał uni ce stwić ruch utwo rzo ny przez ostat -
nie go człon ka Ma lucz kie go Stad ka. Sza tan nie mo -
że już wię cej bez po śred nio ata ko wać bra ta John -
so na, któ ry jest obec nie uwiel bio ny, lecz zro bi
wszyst ko, co w je go mo cy, by znisz czyć ruch, któ -
ry on za ło żył! Sza tan ży wi szcze gól ną nie na wiść
do po słan ni ka Epi fa nii, dla te go że wier nie na uczał
on i pro wa dził ruch praw dy „ma lucz kie go stad ka”
i kon ty nu ował wy da wa nie pism „One go słu gi”.

Dla nie do wie rza ją cych bra ci szcze gól nie sto -
sow ny mi są mą dre sło wa na sze go Pa na wy po -
wie dzia ne do tych, któ rzy się mu sprze ci wia li:
„Po wie dzia łem wam, a nie wie rzy cie; spra wy, któ -
re ja czy nię w imie niu Oj ca me go, te o mnie
świad czą” (Jan 10:25).

Dro gi Bra cie, ogrom na więk szość dro gich bra -
ci bry tyj skich do brze Ci ży czy i ro bi wszyst ko
w swo jej mo cy, by sze rzyć po sel stwo Praw dy
w na szym kra ju.

Niech Bóg Cię bło go sła wi i chro ni od ogni stych
strzał Prze ciw ni ka.

Brat R. D. Do id ge
Piel grzym i Przed sta wi ciel
w Wiel kiej Bry ta nii
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Dro gi Bra cie He rzig, Po zdro wie nia w imie niu
na sze go Pa na!

Je ste śmy wdzięcz ni Bo gu i Je go umi ło wa ne -
mu Sy no wi za ochro nę i ła skę, któ re by ły z na -
mi przez ca ły rok i ocze ku je my te go sa me go
w przy szło ści. Dzię ku je my tak że To bie i Do mo -
wi Bi blij ne mu za wspie ra nie prze sła nia Ewan ge -
lii za po śred nic twem L.H.M.M. w In diach,
a szcze gól nie za do star cza nie ksią żek i cza so -
pism re gu lar nie do nas prze sy ła nych, któ re są
źró dłem po mo cy na na szej du cho wej ścież ce
ży cia w tym świe cie.

Kie dy In die znaj do wa ły się pod rzą da mi Im -
pe rium Bry tyj skie go, a brat Ja pa ma ny był Przed -
sta wi cie lem w In diach, mie li śmy wol ność gło -
sze nia i wy da wa nia ksią żek chrze ści jań skich.
Obec nie w kra ju pa nu je za mie sza nie. Ma my ma -
ło wol no ści je śli cho dzi o re li gię, szcze gól nie
chrze ści jań stwo. Nie możemy sprze da wać na -
szych wy daw nictw. Ze zwa la się na ich prze sy ła -
nie do kra ju bez opłat cel nych głów nie dla te go,
że są opa trzo ne na pi sem: „do ce lów dusz pa ster -
skich”. Po zwo le nie to jest ogra ni czo ne. W tych
oko licz no ściach nie po sia da my rzą do we go ze -
zwo le nia na po sia da nie skła du ksią żek. W obec -
nych oko licz no ściach nie po le ca my, by L.H.M.M.
po sia dał skład ksią żek, głów nie dla te go, że
L.H.M.M. nie jest za re je stro wa ny.

Or ga ni za cja ogól no kra jo wych kon wen cji jest
pro ble mem. Nasz kraj nie jest ta ki, jak kra je za -
chod nie. W In diach każ dy stan ma swój ję zyk
i kul tu rę. Ma my nie tyl ko trud ną sy tu ację ma te -
rial ną, ale na gle w róż nych miej scach po ja wia -
ją się nie po ko je po li tycz ne i za miesz ki na tle re -
li gij nym lub et nicz nym. Cho ciaż In die są pań -
stwem świec kim, my chrze ści ja nie je ste śmy
mniej szo ścią, a L.H.M.M. jest jak kro pla w mo -
rzu. Cho ciaż an giel ski jest ję zy kiem łą czą cym, ci,
któ rzy zbie ra ją się w cza sie kon wen cji, prze ka -
zu ją swo je prze sła nie we wła snych ję zy kach,
do któ rych trze ba szu kać tłu ma czy. Stąd, do ra -
dzi łem na szym bra ciom, by or ga ni zo wa li kon -
wen cje lo kal ne na mniej szą ska lę, w ten spo sób
zo sta ną ogra ni czo ne wy dat ki, jak rów nież znik -
ną in ne pro ble my.

Tak jak w po przed nich la tach bra cia w In diach
na dal słu żą w win ni cy Pań skiej, sta ra jąc się sze -
rzyć do brą no wi nę Ewan ge lii. W imie niu wszyst -
kich bra ci w In diach i swo im prze sy łam chrze ści -
jań ską mi łość i po zdro wie nia To bie i ro dzi nie Do -
mu Bi blij ne go. 

Twój brat w służ bie Pa na,
S.L. Lam bert
Piel grzym
i Przed sta wi ciel w In diach

I N D I E
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cia pol scy na dal nam po ma ga ją tak, że obec nie
ma my stro nę in ter ne to wą. Z pew no ścią stro na ta
po zwo li na to, by wie dza i prze sła nie o Bo skim
Pla nie by ły roz po wszech nia ne po ca łej Bra zy lii
oraz in nych kra jach por tu gal sko ję zycz nych. Prze -
sła nie o Bo skim Pla nie i przy szłym Kró le stwie
znaj dzie się w za się gu rę ki wie lu lu dzi, któ rzy do -
tąd nie mie li tej moż li wo ści. 

Na sza na dzie ja i wi do ki na bar dziej obie cu ją cą
przy szłość są opar te na wspar ciu i za chę cie, ja kie
otrzy mu je my z Do mu Bi blij ne go w oso bie Opie -
ku na Wy ko naw cze go i Pa sto ra, któ ry pod kre śla,
że oży wie nie w Bra zy lii jest waż ne dla wszyst -
kich. Dzię ki te mu czu je my, że roz wój jest moż li -
wy i mo że stać się rze czy wi sto ścią, je śli oka że my
wy star cza ją co du żą do zę de ter mi na cji w nie sie niu

Praw dy do jak naj więk szej ilo ści lu dzi.

Ja kimż praw dzi wym Bo giem jest Je ho wa i Je go

Syn, Je zus Chry stus, że po zwa la ją człon kom Swo -

je go lu du w Bra zy lii po zo sta wać w jed no ści, wzra -

stać w wie rze i do zna wać za chę ty do te go, by roz -

wi jać in nych w zna jo mo ści Je go Zba wie nia i cu -

dow ne go Pla nu przy szłych bło go sła wieństw dla

ca łej ludz ko ści w Je go Kró le stwie.

Z chrze ści jań ską mi ło ścią,

Twój brat w służ bie Mi strza Ma rio Wo ito wicz

Piel grzym Po moc ni czy

i Tym cza so wy Przed sta wi ciel w Bra zy lii
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Drogi Bracie Herzig,
Twoje bezpośrednie i szczere wyrazy troski
i żywego zainteresowania ożywianiem, pod -
trzymywaniem i wzrostem Prawd Żniwa w Ni -
gerii jest dla mnie zwiastunem nadziei, że Prawda

w Nigerii nie tylko przetrwa, ale może dodatkowo
przeżyć obecne pokolenie braci.

Wielu braci wciąż wytrwale trzyma się
Prawdy pomimo coraz większych trudności
ekonomi cznych towarzyszących objawom

Dro gi Bra cie He rzig, Po zdro wie nia z wy ra za mi
mi ło ści.

Dzię ki niech bę dą na sze mu Bo gu, któ ry za cho wał
nas przy ży ciu i w Swo jej służ bie przez ko lej ny rok.

By ło wie le prób, lecz Pan wy ba wił nas z nich
wszyst kich i wy na gro dził nam je wie lo ma bło go sła -
wień stwa mi. Tekst go dła na rok 2007: „Prze to uwa -
żaj cie, ja ki jest ten, któ ry po dej mo wał ta ko we od grzesz -
ni ków prze ciw ko so bie sprze ci wia nie, aby ście osła biw szy
w umy słach wa szych, nie usta wa li” – „Ale któ rzy ocze -
ku ją Pa na (…) nie usta wa ją”, oka zał się bar dzo po -
moc ny w mo ich do świad cze niach, gdyż ro bię do -
kład nie to, o czym mó wią te wer se ty.

Rok roz po czął się na szym co rocz nym ze bra niem
„dzięk czy nie nia” w zbo rze w Bar ton. Po nie waż 31
grud nia wy pa dło w nie dzie lę, ze bra li śmy się tam
na na bo żeń stwo wszy scy ra zem. Wie czo rem by ło
śpie wa nych wie le pie śni, a sa mo na bo żeń stwo
dzięk czy nie nia roz po czę ło się oko ło go dzi ny 22.00.
Obej mo wa ło ono jed ną go dzi nę śpie wów na chwa -
łę Pa nu, dwa wy kła dy o wy chwa la niu oraz na bo żeń -
stwo mo dlitw i wy chwa la nia, w któ rym mo gli brać
udział wszy scy bra cia. Obec nych by ło 40 osób, łącz -
nie z licz ny mi go ść mi. Ze bra nie za koń czy ło się o go -
dzi nie 00.45, pierw sze go stycz nia.

W mar cu mie li śmy bło go sła wio ne ob cho dze nie
Pa miąt ki. Na ze bra niu by ło obec nych 21 bra ci. We -
dług spra woz dań w in nych miej scach bra ło w niej
udział 13 ko lej nych osób.

Na sza kon wen cja w kwiet niu by ła bar dzo bło -
go sła wio ną oka zją, by ły to czte ry cu dow ne dni bło -
go sła wieństw i du cho wej spo łecz no ści. By li śmy
szczę śli wi gosz cząc na na szej kon wen cji bra ta Da -
nie la i sio strę Sue He rzig. By li śmy jak jed na ro dzi -
na i czu li śmy się tak, jak by śmy się zna li od daw na.
Chciał bym wy ra zić Ci swo je po dzię ko wa nia
za Twój wkład w zor ga ni zo wa nie na szej kon wen -

cji, jak rów nież za Two je mo dli twy, któ re spra wi -
ły, że kon wen cja sta ła się suk ce sem.

Przed sta wi li śmy bra ciom prze wod nik po Fo to -
dra mie Stwo rze nia, wszy scy wy da wa li się bar dzo
go oce niać. Za mó wię wię cej eg zem pla rzy do na -
sze go skła du li te ra tu ry. 

Mie li śmy jed no dnio wą kon wen cję w zbo rze
w Bar ton 5 sierp nia 2007 r. Te mat był na stę pu ją cy:
„Oto Ba ra nek Bo ży”. Był to mi ły dzień bo ga tych
du cho wych bło go sła wieństw. Da ło się od czuć du -
cha i obec ność na sze go Pa na (Mat. 18:20). Obec -
nych by ło 29 bra ci.

W sierp niu prze ży li śmy naj bar dziej gwał tow ny
hu ra gan, ja ki kie dy kol wiek wi dzie li śmy. By li śmy
bez świa tła i te le fo nu, a wo da by ła do stęp na w ma -
łych ilo ściach. Sys te my uży tecz no ści pu blicz nej nie
dzia ła ły. Kil ka set osób stra ci ło do my i mu sia ło ko -
rzy stać z pu blicz nych schro nisk. Dzię ki Bo gu prze -
trwa li śmy bez ob ra żeń, a dach wciąż był nad na szy -
mi gło wa mi. Dwie sa le ze brań do zna ły je dy nie nie -
wiel kich uszko dzeń i wciąż sto ją.

28 paź dzier ni ka 2007 r. w zbo rze w King ston
od by ło się ze bra nie pa miąt ko we po świę co ne na -
szym dwóm Pa sto rom. Obec nych by ło 18 osób,
wszyst kie oświad czy ły, że otrzy ma ły bło go sła wień -
stwa z ich służ by.

Dzię ku je my za no we bro szu ry. Bar dzo po do ba mi
się spo sób, w ja ki je zmo dy fi ko wa łeś; bro szur ka pt.
„Na uki Świad ków Je ho wy w świe tle Pi sma Świę te go”
jest bar dzo po moc na. Du żo się z niej na uczy łem.

Je ste śmy wdzięcz ni Bo gu za Twój trud mi ło ści.
Twój w służ bie Mi strza,
Ca lvin Hall, Piel grzym
Przed sta wi ciel na Ja maj kę
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i skutkom wielkiego ogólnoświatowego Czasu
Ucisku. 

Składam Jehowie Bogu szczególne dzięki
za mądrość, jaką dał Tobie odnośnie wyz na czenia
Pielgrzyma Pomocniczego i Tym cza sowego Przed  -
stawiciela na Nigerię. Taki obrót wydarzeń istotnie
przyniósł braciom nigeryjskim wielką radość,
bowiem przez ostatnie dwa dzieścia jeden lat
martwili się oni tym, że są jak owce bez pasterza.
Dzięki pomoc nej łasce Pańskiej ja i moja droga
żona, siostra Sara Ebong, przed nadejściem listu
od Ciebie, modliliśmy się o to, by Jehowa dał nam
przy wód cę i by Opiekun Wykonawczy był prowa -
dzo ny przez mądrość Jehowy, gdy będzie
wyznaczał wodza dla braci w Nigerii.

Ponieważ uznałeś za stosowne wyznaczyć
mnie na to skromne stanowisko, nadal będę się
modlić o więcej łask ducha po to, bym mógł służyć
Panu, Prawdzie i braciom do końca mojej piel g rzy -
mki. Dziękuję za wspaniałą radę, jaką mi dałeś,
gdy poprosiłeś, bym modlił się o kiero wnictwo
Boga odnośnie tej propozycji. Co się zaś tyczy
mianowania, kimże jestem ja, który poświęciłem
wszystko w Jego służbie, by odrzucać to, co
Jehowa umieścił w mojej pieczy. 

Od czasu wyznaczenia mnie na przed sta wiciela
odbyłem kilka podróży do różnych stanów, gdzie
miały miejsce zebrania ze starszymi. Na tych zebra -
niach zostało mi przekazanych wiele sprawozdań
na temat prawd Paruzji i Epifanii oraz ogólnych
trudności, jakie bracia napotykają w tych stanach.
Staramy się prosić czołowych braci z każdego stanu
o to, by ocenili zbory i podali mi informacje o tym, co
trzeba, by zaspokoić duchowe potrzeby braci.

Nasza konwencja odbyła się w Lagos w dniach
28-30 września. Tematem konwencji było „Dos -
trze ganie znaków czasów”. Każdy z usługu jących
braci służył nam skutecznie podając wszystkim
obecnym Prawdę zawartą w temacie konwencji.
Ostatni dzień konwencji obfitował w wiele
ekscytujących chwil, gdyż na rozpoczęcie tego
dnia przyszli goście z Kościoła Teraźniejszej
Prawdy oraz inne osoby, które uważnie słuchały
sympozjum i wykładu, śpiewając radośnie różne
pieśni razem z nami. Następnie przewodniczący
podał uwagi końcowe, przegłosowano podzięko -
wania, odbyła się uczta miłości oraz odmówiliśmy
modlitwę dziękczynną na zakończenie około 4.45
po południu. Każdy uczestnik został obficie
pobłogosławiony. Na konwencji było łącznie 359
braci, którzy przybyli z stanów Abia, Akwa-Ibom,
Benue, Delta oraz Ibadan Oyo. 

Przewodniczący konwencji br. A.T. Akpan oraz
całe zgromadzenie poprzez głosowanie wyraziło
swoje pragnienie, by przesłać Ci oraz wszystkim
drogim braciom na całym świecie serdeczne, pełne
miłości, szczere chrześcijańskie pozdro wienia, ze
szczególnym podziękowaniem za mianowanie
w tym roku Tymczasowego Kra jowego Przedsta -
wiciela i Pielgrzyma Pomoc niczego w Nigerii.

Niech Bóg Jehowa nadal Ci błogosławi, wzmac -
nia Cię i podtrzymuje, oraz udzieli Ci owocnej
służby w drogim imieniu Jezusa.

Twój w Jego służbie,
Willie S. Ebong
Pielgrzym Pomocniczy
– Tymczasowy Przedstawiciel na Nigerię

P A M I Ę T A M Y

*  *  *  *  *

Brat Jan Łagowski zmarł dnia 23 lipca 2008 roku w wieku 76 lat,  był członkiem zboru w Lublinie. 

Brat Ryszard Giszczak zmarł dnia 17.12.2008 roku w wieku 77 lat, był członkiem zboru w Lublinie. 

Siostra Anna Czyrna zmarła dnia 30.11.2008 roku w wieku 85 lat, była członkiem zboru w Bielsku-Białej.

Brat Kazimierz Dziubiński zmarł dnia 14.01.2009 w wieku 81 lat, był członkiem zboru w Lublinie.

Siostra Janina Galus zmarła dnia 16.01.2009 r. w wieku 79 lat, była członkiem zboru w Dąbrowie Górniczej. 

Brat Stefan Śliwarski zmarł dnia 02.02.2009 przeżył 94 lata, był wieloletnim członkiem zboru w Bydgoszczy.  

Brat Józef Czapik zmarł dnia 21.02.2009 roku, w wieku 87 lat, był członkiem Zboru w Chodzieży.

Brat Zdzisław Kozłowski zmarł dnia 18.03.2009 w wieku 78 lat, był członkiem zboru w Chodzieży.


