
„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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ABY LE PIEJ OCE NIĆ bło go sła wień stwa za war te
w na szym wer se cie, po win ni śmy sta ran nie zba -

dać je go kon tekst. Ustęp z Kaz. Sal. 12:1-7 na po mi -
na nas do te go, by śmy ze czcią pa mię ta li o Stwo rzy -
cie lu i słu ży li Mu wte dy, gdy je ste śmy mło dzi i sil ni,
i nie od kła da li tej spra wy do póź niej sze go okre su ży -
cia, kie dy zwięk szo ne dzia ła nie pro ce su umie ra nia
zmniej szy na sze mo żli wo ści.

Ten ustęp Pi sma Świę te go, a zwłasz cza opis pro -
ce su umie ra nia w sta ro ści i sa mej śmier ci, jest po -
wszech nie uwa ża ny za ar cy dzie ło po ezji. Czas mło -
do ści, kie dy ma my du żo sił, jest naj lep szym i naj bar -
dziej owoc nym okre sem do te go, by przy jąć i za cho -

wy wać Bo ga w ser cu i umy śle oraz czcić Go i Mu słu -
żyć. Nie po win ni śmy z tym cze kać, aż na dej dą póź -
niej sze la ta ży cia prze peł nio ne kło po ta mi, kie dy to
w sta ro ści bę dzie my tra cić zdro wie i si ły.

He braj skie sło wo prze tłu ma czo ne na „mło dość”
w pierw szym wer se cie po cho dzi od sło wa ozna cza ją -
ce go: wy bor ny, w do sko na łej for mie, pe łen wi go ru. Ro -
ther ham tłu ma czy je ja ko „wi gor”, a Le eser ja ko „mło -
dzień czy wi gor”. Na -
po mnie nie na sze go
tek stu od no si się
szcze gól nie do lu dzi
mło dych wie kiem, jak
to po ka zu je kon tekst
z Kaz.Sal. 11:9,10; ale
w ogól nym szer szym
zna cze niu obej mu je
ono za rów no okres
mło do ści jak i doj rza -
ło ści, pod czas któ re go
si ły wi tal ne po zo sta ją
nie na ru szo ne. Na po -
mnie nie to sto su je się
ta kże do licz nych lu -
dzi, któ rzy nie są już mło dzi wie kiem. Cho ciaż wer set
ten nie od no si się bez po śred nio do tych, któ rzy ma ją
nad we rę żo ne zdro wie i są nie do łę żni, ani do tych,
któ rzy są w po de szłym wie ku, nie mniej jed nak mo -
gą oni wy cią gnąć z nie go licz ne bło go sła wień stwa,
al bo wiem oni ta kże po win ni z czcią pa mię tać o Stwo -
rzy cie lu i słu żyć Mu na mia rę swo ich mo żli wo ści
i spo sob no ści, jak kol wiek ma łe by one nie by ły. Je że -
li ich słu żba bę dzie wy ko ny wa na we wła ści wym du -
chu, Bóg bę dzie spo glą dał na nią z oce ną (Żyd. 6:10).
Pa mię taj my o na szym Stwo rzy cie lu ka żde go dnia,
a zwłasz cza pod czas na szych naj lep szych lat, lat peł -
nych sił wi tal nych; pa mię taj my, że Bóg jest na szym
Stwo rzy cie lem, że to, iż ist nie je my, za wdzię cza my
Je mu – Źró dłu i Za cho waw cy na sze go ży cia (Ijo ba
12:10; Ps. 36:10; 66:9; Dan. 5:23), że to On jest na szym
pra wo wi tym Pa nem i Wła ści cie lem, i że to Je go po -
win ni śmy czcić i Je mu od da wać po win no ści, któ re
je ste śmy Mu win ni ja ko na sze mu Stwo rzy cie lo wi
i Do bro czyń cy (Ps. 29:1,2; Ja na 3:27; 1 Kor. 4:7).
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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.
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Po święć my się Mu zu peł nie i Je mu od daj my na -
sze naj lep sze sta ra nia po dej mo wa ne szcze gól nie
w wy bor nych dniach i la tach na sze go ży cia, „pier -
wej ni że li na sta ną złe dni [fi zycz ne go pod upa da nia
i nie do łę stwa] i na dej dą la ta, o któ rych rze czesz: Nie
po do ba ją mi się [z te go po wo du, że przy jem no ści
zmy słów w du żej mie rze już prze mi ną (2 Sam.
19:34,35)]”. Kil ka ko lej nych wer se tów po ka zu je, jak
wraz z po su wa niem się w la tach, w mia rę prze cho -
dze nia czło wie ka ze sta nu peł ne go wi go ru w sta rość,
przy jem no ści ży cia stop nio wo ga sną. 

A za tem, pa mię taj my o na szym Stwo rzy cie lu, gdy
wszyst ko idzie do brze, „pier wej niż się za ćmi słoń ce,
i świa tło, i księ życ, i gwiaz dy [za nim za ćmi się nasz
wzrok, za nim za nie wi dzi my i nie bę dzie my już mo -
gli się cie szyć pięk nem dzie ła rąk Bo żych], a na wró -
cą się ob ło ki [chmu ry uci sku] po dżdżu [od świe ża ją -
cych bło go sła wień stwach]” (w. 2).

W dniach nie do łę stwa lub po de szłe go wie ku,,,
któ re go się po ru szą [osłab ną i za czną drżeć] stró że do -
mo wi [ra mio na i rę ce dba ją ce o cia ło, dom gli nia ny –
Ijo ba 4:19 – od po wia da ją ce ko bie tom dba ją cym
o dom], a za chwie ją się [nie bę dą w sta nie pod trzy -
mać cię ża ru cia ła – Ijo ba 4:4 w al ter na tyw nym prze -
kła dzie; Zach. 8:4] mę żo wie du ży [no gi od po wia da -
ją ce mę żczy znom, któ rzy utrzy mu ją ro dzi nę] i usta -
ną me lą cy [zę by prze sta ną od po wied nio prze żu wać],
prze to, iż ich ma ło bę dzie i za ćmią się [przy tę pią;
1 Moj. 27:1; 5 Moj. 34:7] wy glą da ją cy [ró żne wła dze
umy sło we] okna mi [ocza mi]” (w. 3).

W pro ce sie umie ra nia „drzwi [wej ścia i wyj ścia,
ta kie jak uszy, nos, oczy, czu cie, usta, itd.] za wrą się
z dwo ru [kon takt z oto cze niem stop nio wo słab nie
lub cał ko wi cie usta je: na stę pu je głu cho ta; zmysł wę -
chu nie jest już tak wra żli wy; wzrok za wo dzi; odrę -
twie nie ro bi się co raz więk sze; ape tyt słab nie; [wy mo -
wa i ak tyw ność ma le ją i stop nio wo za ni ka ją cał ko wi -
cie, al bo wiem sta rość nie wie le ma wspól ne go z mło -
dym po ko le niem] z sła bym gło sem meł cia [gdy szczę -
ki w mniej lub bar dziej bez zęb nych ustach wy da ją
tyl ko głu chy dźwięk żu cia lub ssa nia]; i po wsta nie
na głos pta szy [wcze śnie, sta rzec nie jest w sta nie
dłu go spać], i usta ną wszyst kie cór ki śpie wa ją ce
[w du żej mie rze za nik nie ra dość z przy słu chi wa nia
się sub tel nym dźwię kom i wła ści wo ściom mu zy ki in -
stru men tal nej i wo kal nej, jak rów nież usta nie umie -
jęt ność jej two rze nia – 2 Sam. 19:34,35; a Szek spir wy -
ra ża to na stę pu ją co: „Je go grom ki mę ski głos po now -
nie zmie nia się w dzie cię cy so pran”].

W mia rę opa da nia z sił co raz mniej mo żna po le gać
na sa mym so bie. Lu dzie w po de szłym wie ku chwa lą
się, jak daw niej wbie ga li na pa gór ki lub jak wspi na li się
na szczy ty urwi stych gór, a obec nie „na wet i wy so kie -
go miej sca bać się bę dą [oba wiać się bę dą wcho dze nia
po dra bi nie, po nie waż przy pra wia ich to o za wrót gło -
wy; do sta ją za dysz ki i sa pią, gdy wspi na ją się do gó ry

po scho dach], i bę dą się lę kać na dro dze [oba wiać się
bę dą nie rów nych lub śli skich ście żek, jak rów nież ru -
chu dro go we go przy prze cho dze niu przez uli ce], gdy
za kwit nie mig da ło we drze wo [in ni bę dą wy bie ra ni
za miast nich do ró żnych za jęć, bo wiem bę dą je wy ko -
ny wać z lep szym skut kiem – 4 Moj. 17:8], ta kże i sza -
rań cza bę dzie mu cię żka [ma łe rze czy sta ną się bar dzo
ucią żli we i nie zno śne], i żą dza go omi nie [sta rość cha -
rak te ry zu je się ogól ną obo jęt no ścią, bra kiem ape ty tu,
bra kiem ce lu w ży ciu, itd.]”. Wszyst kie te ob ja wy i utra -
pie nia to wa rzy szą pro ce so wi umie ra nia i nie wąt pli -
wie wy stą pią w sta ro ści, „bo czło wiek idzie do do mu
wiecz ne go [gro bu], a pła czą cy po uli cach cho dzić bę -
dą [przy ja cie le bę dą smu cić się z te go po wo du, że ży -
cie ga śnie w da nym czło wie ku, na wet za nim jesz cze
on umrze, a wte dy, gdy śmierć osta tecz nie za bie rze go
spo śród nich, bę dą go opła ki wać]”

Wer se ty Kaz. Sal. 12:2-5 po etyc ko opi su ją ze -
wnętrz ne ozna ki sta ro ści – ra mio na i rę ce trzę są się,
no gi ugi na ją się i chwie ją, zę by szczę ka ją, prze sta ją
wy ko ny wać swo ją pra cę i wy pa da ją, oczy za ciem nia -
ją się, uszy ro bią się głu che, war gi beł ko cą, sen sta je się
płyt ki i ła two się prze ry wa, mu zy ka tra ci swój urok,
wy so kie miej sca na pa wa ją stra chem, in ni są wy bie ra -
ni za miast sta rze ją ce go się czło wie ka, ma łe kło po ty
są wy ol brzy mia ne, a wszel kie dą że nia usta ją.

PO ETYC KI OPIS ŚMIER CI

Wer se ty 6 i 7 przed sta wia ją koń co we we wnętrz ne
eta py za ni ka nia ży cia w cie le, po czym du sza (czy li
oso ba) umie ra, a jej czę ści skła do we – cia ło i duch, czy -
li si ła ży cia, – po wra ca ją do swych pier wot nych źró deł.

Mo żna przy jąć, że „srebr ny sznur” przed sta wia
sys tem ner wo wy, rdzeń krę go wy i wszyst kie je go
roz ga łę zie nia, któ ry kon tro lu je ka żdą czyn ność ludz -
kie go cia ła. Jest to praw dzi wie srebr ny sznur ży cia.
Mó wi się, że gdy on się prze rwie, sys tem ner wo wy się
roz sy pu je. Utra ta kon tro li nad ner wa mi jest jed nym
z ostat nich eta pów pro ce su umie ra nia, a ostat nie
prze rwa nie ob ja wia się opad nię ciem dol nej szczę ki,
co jest nie zmien nym i nie za wod nym do wo dem na to,
że zgon jest tuż -tuż.

Mo żna za ło żyć, że „cza sza zło ta” przed sta wia
cia ło, któ re za wie ra cen ną krew ży cia, i któ re, or gan
po or ga nie, prze sta je funk cjo no wać w ostat nich eta -
pach pro ce su umie ra nia, a w szcze gól no ści re pre -
zen tu je gło wę, umysł, bę dą cy naj wa żniej szym człon -
kiem cia ła i przy rów ny wa ny do zło ta, któ re jest naj -
cen niej sze (Dan. 2:32,38). Umysł za cho wu je wszyst -
kie cen ne my śli, lecz gdy zło ta cza sza roz bi je się, my -
śli gi ną, a pa mięć za wo -
dzi. Zu peł na utra ta władz
umy sło wych lub nie świa -
do mość, łącz nie z nie -
zdol no ścią roz po zna wa -
nia przy ja ciół, czę sto wy -
stę pu je ja ko je den z ostat -



52 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

nich eta pów pro ce su umie ra nia. Gdy „cza sza zło ta”
się stłu cze, mózg ro bi się bez u ży tecz ny.

„Roz sy pa nie się wia dra nad zdro jem” traf nie wy -
obra ża usta nie od dy cha nia w płu cach, któ re po bie ra ją
pier wia stek ży cia („dech ży wo ta” – 1 Moj. 2:7; P 5, s. 319;
P 6, s. 39) z ota cza ją cej at mos fe ry ja ko zdro ju ży cia.
Gdy płu ca, ja ko wia dro, nie czer pią już i – dla pod trzy -
ma nia funk cjo no wa nia cia ła – nie prze le wa ją do krwio -
obie gu oży wia ją ce go tle nu z po wie trza, zdro ju ży cia, tj.
gdy płu ca prze sta ją od dy chać, krew już się nie utle nia
i da na oso ba krót ko po tem umie ra. Ago nal ne rzę że nie
jest czę sto jed nym z ostat nich ob ja wów te go, że wia dro
roz sy pa ło się nad zdro jem. „Skru sze nie się ko ła
nad stud nią” na su wa myśl, że ser ce – od bior ca (stud nia)
i na pęd (ko ło) krwi we wszyst kich czę ściach cia ła –
prze sta ło dzia łać w swo ich skur czach i roz kur czach,
za po mo cą któ rych roz sy ła krew do ró żnych czę ści cia -
ła, a po tem przyj mu je ją z po wro tem. Ko ło, o któ rym tu
mo wa, jest alu zją do kół, któ re czer pią wo dę ze stud ni,
czy też głę bo kich cy stern, do użyt ku do mo we go lub
do na wad nia nia zie mi. Gdy ser ce prze sta je pra co wać,
pom po wać po ca łym cie le za po mo cą skur czów mię śni
swo ich ko mór krew pod trzy mu ją cą ży cie i przyj mo wać
ją z po wro tem do swo ich przed sion ków, wów czas mo -
żna po wie dzieć, że skru szy ło się ko ło nad stud nią.
W ta kiej sy tu acji le karz opie ku ją cy się da ną oso bą za -
zwy czaj stwier dza jej zgon.

Po tym, gdy srebr ny sznur się po luź ni – sys tem
ner wo wy słab nie i sta je się cał ko wi cie nie spraw ny;
gdy zło ta cza sza stłu cze się – cia ło, łącz nie z mó zgiem,
prze sta nie funk cjo no wać; gdy wia dro roz sy pie się
nad zdro jem – gdy płu ca prze sta ną od dy chać nie
utle nia jąc już krwi, nie udzie la jąc już jej de chu ży wo -
ta, i gdy skru szy się ko ło nad stud nią – gdy ser ce
prze sta nie bić i krew za prze sta nie krą żyć, wte dy usta -
ją wszel kie czyn no ści do wol ne i mi mo wol ne – du sza,
czy li oso ba, umie ra.

Wów czas (w. 7) cia ło wra ca do zie mi, z któ rej zo -
sta ło wzię te (1 Moj. 3:19; Ps. 104:29), a duch ży wo ta,
przy wi lej ży cia, si ła ży cia (hebr. ru ach; zob. P 5 s. 314-
317), ka żde go czło wie ka, do bre go czy złe go (al bo -
wiem wszy scy stra ci li ży cie przez grzech oj ca Ada ma
– Rzym. 5:12), po wra ca do Bo ga, do swe go pier wot -
ne go Źró dła – do Źró dła ży cia (Ps. 36:10). W ten spo -
sób przez śmierć stan czło wie ka spro wa dzo ny zo -
sta je do kład nie do ta kie go, ja kim był, za nim zo stał
stwo rzo ny; je go si ła do te go, by żyć, nie pod le ga już
wię cej ludz kiej kon tro li – ona już ni gdy nie bę dzie
mo gła zo stać od zy ska na, je dy nie przy uży ciu Bo -
skiej mo cy, któ ra, dzię ki Bo gu, zo sta nie uży ta po -
now nie w zmar twych wsta niu dla do bra czło wie ka.
„Bo gu niech bę dzie chwa ła za nie wy po wie dzia ny
dar je go” (2 Kor. 9:15)!

Nasz wer set jest wspa nia łą za chę tą nie tyl ko dla
tych, któ rzy są mło dzi wie kiem, ale ta kże dla wszyst -
kich z lu du Bo że go, aby za cho wy wać Bo ga w ser cu

i umy śle, aby czcić Go, słu żyć Mu oraz ba dać, roz po -
wszech niać i prak ty ko wać Je go Sło wo, i by czy nić to
obec nie, gdy wciąż jesz cze po sia da my lep sze zdro wie
i wię cej sił, niż bę dzie my mie li w przy szło ści.

GŁĘBS ZE ZNAC ZE NIE

Jed na kże, nasz wer set przy nie sie nam o wie le
więk sze bło go sła wień stwa, je że li roz wa ży my go rów -
nież w świe tle głęb sze go zna cze nia – w je go za sto so -
wa niu do du cho we go ży cia no we go ser ca, umy słu
i wo li – do „we wnętrz ne go czło wie ka” (Rzym. 7:22;
2 Kor. 4:16), al bo wiem je ste śmy „mo cą utwier dze ni
przez du cha Je go [Bo że go] w we wnętrz nym czło wie -
ku” (Efez. 3:16; Kol. 1:11). Pa mię taj my o na szym
Stwo rzy cie lu (w po bud kach, my ślach, sło wach i czy -
nach, w co dzien nym od na wia niu i wy ko ny wa niu na -
sze go po świę ce nia, w pra gnie niu czy nie nia Je go wo -
li – Ps. 40:9 – oraz w czy nie niu wszyst kie go na Je go
chwa łę – 1 Kor. 10:31), szcze gól nie w dniach na szej
du cho wej mło do ści, gdy ma my naj wię cej si ły, wi go -
ru, wi tal no ści, zdro wia i po myśl no ści – „pier wej ni że -
li na sta ną dni złe [du cho wej cho ro by, pod upa da nia,
nie do łę stwa i za mie ra nia no we go ser ca, umy słu i wo -
li] i na dej dą la ta, o któ rych rze czesz: Nie po do ba ją mi
się” – Kazn. Sal. 12:1

Lecz ktoś mo że po wie dzieć: „Dla mnie jest już
za póź no, aby pa mię tać o Bo gu w mo ich naj wy bor -
niej szych lub naj lep szych dniach du cho wej po myśl -
no ści, za nim na sta ną dni złe, po nie waż w mo im ży -
ciu one już na sta ły – mam bar dzo wą tłe zdro wie,
skoń czy ły mi się wszyst kie pie nią dze i nie po sia dam
żad ne go ma jąt ku, a mo ja żo na bar dzo mi się sprze ci -
wia”. Ależ Bra cie! Czy do świad cze nia te od wo dzą cię
od Pa na? „O nie, one bar dziej niż kie dy kol wiek wcze -
śniej przy bli ża ją mnie do Nie go – mo jej je dy nej po -
mo cy, po krze pi cie la i ostoi”. A za tem w two im ży ciu
du cho wym dni te nie są złe, ale po myśl ne i wspa nia -
łe. Cho ciaż ma my za spo ka jać po trze by nas sa mych
oraz tych, któ rzy znaj du ją się na na szym utrzy ma niu
(1 Tym. 5:8), to je śli chcie li by śmy pa mię tać o na szym
Stwo rzy cie lu w na szych naj lep szych dniach, nie mo -
że my czy nić nad mir nych sta rań o to, by pa mię tać
o rze czach ziem skich, czy li zbyt nio o nich roz my ślać.
Na sze mo żli wo ści są ogra ni czo ne, nie mo że my jed no -
cze śnie słu żyć dwóm pa nom o sprzecz nych in te re -
sach – Bo gu i ma mo nie (ziem skim bo gac twom – Mat.
6:24). Du cho we bło go sła wień stwa przy cho dzą po -
przez do świad cze nia dla tych, któ rzy dzię ki nim od -
po wied nio się roz wi ja ją – „dla te go nie sła biej my, ale
choć się też nasz ze wnętrz ny czło wiek ka zi [nisz cze -
je], wsza kże on we wnętrz ny od na wia się ode dnia
do dnia” (2 Kor. 4:16).

Ktoś mo że jed nak za py tać: „Jak mo gę być pe -
wien, że mój we wnętrz ny czło wiek od na wia się ka -
żde go dnia? Zda je się, że na de szły la ta, w któ rych
nie mam żad nej przy jem no ści. Wy da je mi się, że nie
znaj du ję już ta kiej sa mej przy jem no ści i ra do ści
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w Praw dzie i w zbie ra niu się z brać mi, ja kich do zna -
wa łem w pierw szym ro ku po przyj ściu do Praw dy”.
Ale Bra cie, być mo że masz o wie le więk szą ra dość
w Praw dzie, niż zda jesz so bie z te go spra wę.

Pierw szy rok po zna nia Praw dy, w któ rym otrzy -
ma łeś wiel kie oświe ce nie i licz ne bło go sła wień stwa,
tak bar dzo prze wy -
ższał po przed nie la ta
ciem no ści i błę du, że
ta ra dy kal na zmia -
na wy war ła na to bie
ogrom ne wra że nie.
Mo żna ją przy rów nać
do na głe go wyj ścia
z ciem no ści głę bo kie -
go wą wo zu i zna le zie -
nia się w ja snym świe -
tle sło necz nym
na szczy cie gó ry.
Od tam tej po ry, cho -
dząc w świe tle, z ro ku
na rok do ko nu jesz du -
że go po stę pu, jed nak
nie ma już tak wy raź -
nych kon tra stów. Wi dzisz więc, że twój po stęp
w ostat nim cza sie mo że nie tak bar dzo rzu ca się
w oczy, nie mniej jed nak jest re al ny. Nie trać ani -
mu szu, je że li ana li zu jąc sa me go sie bie za uwa żasz, że
na dal gor li wie ba dasz Praw dę, roz my ślasz o niej,
mi łu jesz ją, prak ty ku jesz ją oraz świad czysz o niej
i że masz przy jem ność w czy nie niu świę tej wo li Bo -
żej we wszyst kich rze czach.

Jed na kże je że li nasz du cho wy wzrok słab nie, to
ma my po wód do nie po ko ju: je że li za ćmie wa się słoń -
ce – Praw da No we go Te sta men tu skła da ją ca się głów -
nie z Pie śni Ba ran ka – zba wie nia z wy bo ru; i świa tło
– Duch Świę ty – Mat. 6:23; (ko men tarz do Man ny
na 9 sierp nia); i księ życ – Praw da Sta re go Te sta men -
tu skła da ją ca się głów nie z Pie śni Mo jże sza – zba wie -
nia re sty tu cji; i gwiaz dy – Apo sto ło wie i in ni szcze gól -
ni na uczy cie le po wszech ne go Ko ścio ła; al bo wiem „je -
śli więc świa tło, któ re jest w to bie, jest [sta je się] ciem -
no ścią, ja kże wiel ka to ciem ność!” (Mat. 6:23 w an giel -
skim prze kła dzie Kró la Ja ku ba). Je że li za miast mi ło -
wać świa tło, za czy na my mi ło wać ciem ność, choć by
tyl ko w ma łej mie rze, dzie je się tak dla te go, że na sze
uczyn ki są złe: „ka żdy bo wiem, kto źle czy ni, nie na -
wi dzi świa tło ści i nie idzie na świa tłość, aby nie by ły
zga nio ne uczyn ki je go” (Ja na 3:19,20). Je że li oso ba
w Praw dzie po pa da w ta ki stan, to na praw dę na sta -
ły dni złe i na de szły la ta, o któ rych „we wnętrz ny
czło wiek” po wie: „Nie po do ba ją mi się”, gdy ko lej ne
na dzie je roz wie wa ją się, a chmu ry uci sku po wra ca ją. 

WA ŻNOŚĆ WIA RY, NAD ZIEI 
ORAZ MI ŁO ŚCI

Pa mię taj my o na szym Stwo rzy cie lu w dniach
na szej du cho wej mło do ści, si ły i po myśl no ści, za -

nim na dej dą ta kie złe dni, al bo wiem wów czas „po -
ru szą się stró że do mo wi”. Wia ra i Na dzie ja (od po -
wia da ją ce ko bie tom dba ją cym o dom oraz obu ra -
mio nom i dło niom słu żą cym do dba nia o ludz kie
cia ło) są dwie ma ła ska mi, któ re po przez swo ją dzia -
łal ność dba ją o do bro „we wnętrz ne go czło wie ka”.

Wia ra i Na dzie ja
współ dzia ła ją ze so bą
i obie od gry wa ją de -
cy du ją cą ro lę w dba -
niu o na sze do bro du -
cho we.

„Bez wia ry nie mo -
żna po do bać się Bo -
gu”. „Przy stąp my z
praw dzi wym ser cem
w zu peł no ści wia ry”;
„wia ra bez uczyn ków
mar twa jest”; oraz „to
jest zwy cię stwo, któ re
zwy cię ży ło świat, wia -
ra na sza” (Żyd. 11:6;
10:22; Jak. 2:17,20,26;

1 Ja na 5:4). Za tem „bo -
juj my on do bry bój wia ry” i „chwyć my się ży wo ta
wiecz ne go”, „da ru Bo że go”; oraz „wy peł nij my
wszyst ko upodo ba nie do bro tli wo ści Je go, i sku tek
wia ry w mo cy” (1 Tym. 6:12; Rzym. 6:23; 2 Tes. 1:11).

„Al bo wiem my du chem z wia ry na dziei spra -
wie dli wo ści ocze ku je my”; „na dzie ją śmy zba wie ni”;
„Bóg na dziei” na peł nia nas „wszel ką ra do ścią i po -
ko jem w wie rze, aby śmy ob fi to wa li w na dziei”. Jed -
na kże z do mu Chry stu so we go je ste śmy, „je śli tyl ko
tę pew ną uf ność i tę chwa łę na dziei aż do koń ca sta -
tecz ną za cho wa my” (Gal. 5:5; Rzym. 8:24; 15:13;
Żyd. 3:6; 6:11).

Wia ra i Na dzie ja za cho wu ją w do brym sta nie
„we wnętrz ne go czło wie ka”, „je śli tyl ko trwa my
w wie rze [Praw dzie] ugrun to wa ni i utwier dze ni,
a nie po ru sze ni od na dziei Ewan ge lii” (Kol. 1:23).
Ale je że li po zwo li my śmier ci dzia łać w no wym ser -
cu, umy śle i wo li, Wia ra i Na dzie ja bę dą się chwiać
i drżeć i stop nio wo osłab ną w trzy ma niu się obiet -
nic Bo żych.

„Mę żo wie du ży” (od po wia da ją cy mę żczy znom,
któ rzy utrzy mu ją do mow ni ków, i dwom no gom pod -
trzy mu ją cym ludz kie cia ło) sto sow nie przed sta wia ją
dwie for my mi ło ści: (1) obo wiąz ko wą i bez in te re sow -
ną mi łość do Bo ga oraz (2) obo wiąz ko wą i bez in te re -
sow ną mi łość do bliź nie go (Mat. 22:37-39 por. z E 11
s. 706, 166). Te dwie for my mi ło ści w dniach du cho -
wej po myśl no ści są cał ko wi cie wy pro sto wa ne. Są one
pod po rą dla wia ry, któ ra jest „przez mi łość sku tecz -
na” (Gal. 5:6), jak rów nież dla wszyst kich in nych łask,
któ re w grun cie rze czy są skład ni ka mi mi ło ści (P 6 s.
186). Mi łość w koń co wym roz ra chun ku jest więk sza
niż wia ra i na dzie ja, ale wszyst kie ra zem współ dzia -

O wia rę, któ ra się nie po ru szy,

Któ rej atak żad ne go wro ga nie wzru szy,

Któ ra się nie za chwie je, 

Choć u drzwi wiatr ziem skiej nie do li po wie je.

Niech bo jaźń od Cie bie    od stą pi,

A na dzie ja i otu cha na Cię zstą pi.

Bóg sły szy twe wzdy cha nia 

I do strze ga łez twych wo ła nia.
Bóg gło wę twą pod nie sie. 
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ła ją dla na szej ko rzy ści i do bra (1 Kor. 13; l Tes. 1:3).
Je że li jed nak „we wnętrz ny czło wiek” za czy na umie -
rać, je że li ob fi tu je nie pra wość, mi łość Chry stu so wa,
któ ra przy ci ska nas (2 Kor. 5:14), „ozięb nie” (Mat.
24:12; Obj. 2:4); a pod cię ża rem zło ści, py chy, sa mo -
wy wy ższe nia, sa mo lub stwa, po zba wio ne go mi ło ści
bra ku zro zu mie nia, itd. „za chwie ją się mę żo wie du -
ży”, bę dzie my po su wać się do rze czy, któ re ścią gną
na nas wstyd i hań bę, a któ re do gło wy by nam nie
przy szły, gdy by mi łość (1 Kor. 13) pod pie ra ła nas
w pra wym po stę po wa niu.

WIĘ CEJ OZNAK STOP NIO WE GO 
DU CHO WE GO UMIE RA NIA

„Mie lą cy” przed sta wia ją za le ty, któ ry mi prze żu -
wa my i wła ści wie so bie przy swa ja my „do bre sło wo
Bo że” (Żyd. 6:5). Je że li no we ser ce, umysł i wo la
umie ra ją, to roz my śla nie o Pi śmie Świę tym i sto so wa -
nie go do sie bie bę dzie stop nio wo za ni kać i bę dzie
co raz rza dziej wy stę po wać, a zdol no ści du cho we go
po strze ga nia i ja sne go zro zu mie nia bę dą się za ciem -
niać – ktoś ta ki nie bę dzie już ro zu miał ani oce niał
Praw dy tak jak po przed nio, a Praw da nie bę dzie już
tak go po cią gać, po nie waż je go punkt wi dze nia się
za ciem nił.,, Zaw rą się drzwi z dwo ru z sła bym gło -
sem meł cia”. Du cho we drzwi słu chu zro bią się przy -
głu szo ne, a „drzwi warg” (Ps. 141:3) rów nież się za -
mkną przy spo tka niach i w kon tak tach z in ny mi.
Ktoś ta ki nie bę dzie już przyj mo wał świa dec twa
Praw dy ani nie bę dzie już o niej świad czył, jak kie -
dyś to czy nił. Na po cząt ku, gdy tyl ko przy szedł
do Praw dy, chciał o niej opo wia dać wszyst kim, ale
te raz bę dzie z chę cią roz ma wiał na pra wie ka żdy in -
ny te mat z wy jąt kiem te ma tu Praw dy. Ten smut ny
stan na stę pu je, gdy „za wrą się drzwi z dwo ru z sła -
bym gło sem meł cia”.

„I po wsta nie na głos pta szy” – ma łe do świad cze -
nia za kłó ca ją mu spo kój i wy bu cha gnie wem z po wo -
du bła ho stek. Je go umysł nie spo le ga na Pa nu jak
po przed nio i dla te go nie ma on do sko na łe go po ko -
ju (Izaj. 26:3). W tych, któ rzy du cho wo umie ra ją,
„usta ją wszyst kie cór ki śpie wa ją ce”. Oni już nie są
„na peł nie ni du chem, roz ma wia jąc z so bą przez psal -
my, i hym ny, i pie śni du chow ne, śpie wa jąc i gra jąc
w ser cu swo im Pa nu” (Efez. 5:18, 19; Ps. 95:1, 2). Czy
na sze ser ca są w har mo nii z Bo giem? Har mo nia z Bo -
giem po win na się ob ja wiać w do mu, na ze bra niach
w zbo rze, wśród bra ci, w na szych kon tak tach z bliź -
ni mi, ze zna jo my mi w pra cy i z wszyst ki mi ludź mi,
z któ ry mi się spo ty ka my. Czy wciąż po zwa la my na -
sze mu świa tłu świe cić, czy też trzy ma my je w ukry -
ciu (Łuk. 11:33)?

Wie lu ta kich, któ rzy by li kie dyś sil ni w Pa nu,
obec nie oka zu je ozna ki du cho wej sta ro ści – osła bie -
nia w ży ciu du cho wym. Oni „bo ją się wy so kie go
miej sca”, twier dzą, że Pań skie nor my praw dy i spra -
wie dli wo ści są zbyt wy so kie, wo lą po rów ny wać się

z in ny mi brać mi ni że li z Pa nem. Oba wia ją się zło żyć
spe cjal ny ślub za le ca ny przez br. Rus sel la, bo ją się, że
in ni na zwą ich dzi wa ka mi lub eks tre mi sta mi, je że li
od mó wią wej ścia do gro na plot ka rzy, mó wie nia źle
o in nych, wzię cia udzia łu w świa to wych przy jem no -
ściach i po stę po wa nia we dług świa to wych norm. Je -
że li na wet nie czy nią te go swo imi sło wa mi, to przez
swo je po stę po wa nie świad czą oni, że bo ją się za sto -
so wać do wy so kich norm Pa na. „I bę dą się lę kać
na dro dze” – nie któ rzy oba wia ją się trud nych za -
dań, bo ją się roz da wać ulot ki lub mó wić in nym
o Praw dzie, wzdry ga ją się przed Bo skim mi łu ją cym
ka ra niem, lę ka ją się, że Pan nie wy na gro dzi ich wy -
star cza ją co so wi cie.

„Gdy za kwit nie mig da ło we drze wo” – ży wie nie
za zdro ści lub za wi ści wzglę dem ko goś, kto czy ni po -
stęp i do brze mu się po wo dzi, jest ozna ką du cho we -
go umie ra nia. „Nic nie czy niąc spor nie al bo przez
pró żną chwa łę, ale w po ko rze jed ni dru gich ma jąc
za wy ższych nad się” (Fil. 2:3) oraz „mi ło ścią bra ter -
ską jed ni dru gich mi łuj cie, wy prze dzaj cie się wza -
jem nie w oka zy wa niu sza cun ku” (Rzym. 12:10
w prze kła dzie Bi blii War szaw skiej). Po zwa la nie so bie
na za zdrość wo bec bra ta, któ ry wzra sta w zna jo mo -
ści i ła sce do te go stop nia, iż zbór wy bie ra go, by słu -
żył ja ko star szy, lub ży wie nie ura zy o to, że brat ten
le piej od nas od po wia da na py ta nia pod czas ba da nia
be re ań skie go, jest nie bez piecz ną ozna ką. Nie tyl ko
nie po win no to po bu dzać nas do za zdro ści lub za wi -
ści, lecz po win ni śmy ra do wać się z po wo du uprzy wi -
le jo wa ne go bra ta, a sa mi po bu dza ni mi ło ścią ma my
dą żyć do więk szej gor li wo ści oraz pil no ści w ba da niu
i prak ty ko wa niu Praw dy.

„Ta kże i sza rań cza bę dzie mu cię żka” – ci, któ rzy
umie ra ją du cho wo, bę dą po bła żać so bie mniej lub
wię cej w uża la niu się nad so bą, bę dą wy ol brzy miać
na wet ma łe do świad cze nia i prze sta ną uwa żać du -
cho we bło go sła wień stwa za głów ny cel ży cia – bę -
dą pa trzeć na rze czy wi dzial ne bar dziej niż na rze -
czy nie wi dzial ne (2 Kor. 4:17,18). Je że li na wet nie
bę dą te go czy nić swo imi sło wa mi, to swo im po stę -
po wa niem bę dą ob wi -
niać Bo ga za to, że na le -
wa im kie lich, któ ry jest
zbyt gorz ki, by mo gli go
pić, i bę dą twier dzić, że
ich cię żar jest zbyt wiel ki,
by mo gli go nieść.
W mniej szym lub więk -
szym stop niu za po mną
o tym, iż „wier ny jest
Bóg, któ ry nie do pu ści,
aby ście by li ku sze ni
nad mo żność wa szą, ale
uczy ni z po ku sze nia
i wyj ście, aby ście zno sić
mo gli” (1 Kor. 10:13).
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In nym ob ja wem te go, że czy jeś du cho we ży cie
umie ra, jest to, iż „żą dza go omi nie”. Utra ta pra gnie -
nia ba da nia Praw dy Sło wa Bo że go, roz my śla nia o niej
i kar mie nia się nią jest na praw dę nie bez piecz nym
ob ja wem. Gdy tra ci my pra gnie nie mo dle nia się,
uczęsz cza nia na ze bra nia, świad cze nia o Praw dzie
i po su wa my się tak da le ko, że „sło wo PAŃ SKIE ma -
my za hań bę i nie ko cha my się
w nim” (Jer. 6:10), je ste śmy
w nie bez pie czeń stwie du cho -
wej śmier ci.

Dla cze go jed nak pra gnie nie
usta je i dla cze go ma ją miej sce
wszyst kie po przed nio wy mie -
nio ne do le gli wo ści? Dzie je się
tak, „bo czło wiek idzie do do -
mu wiecz ne go”. No we stwo -
rze nia, któ re po pa dły w ten
stan, by ły za gro żo ne wiecz -
nym uni ce stwie niem – wtó rą śmier cią. Mło do cia ni
God ni bę dą cy w tym sta nie znaj du ją się w nie bez pie -
czeń stwie utra ty swe go sta no wi ska w kla sie Mło do -
cia nych God nych, a Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii
po dą ża ją cy ta ką dro gą de gra da cji są w nie bez pie -
czeń stwie utra ty swe go sta no wi ska wśród na pra wio -
ne go lu du Bo że go na po zio mie ludz kim.

„A pła czą cy po uli cach cho dzić bę dą”, mó wiąc:
„Czy za uwa ży łeś, że brat A już nie uczęsz cza na ze -
bra nia?” lub: „Zda je się, że sio strze B już nie za le ży
na tym, by roz ma wiać o Praw dzie – czy nie jest to
god ne po ża ło wa nia?”, al bo: „Oba wiam się o bra ta C,
po nie waż opu ścił on stół Pań ski i za czy na się kar mić
ze sto łu dia bel skie go; on zda je się lu bić li te ra tu rę
prze sie wa czy tak bar dzo jak li te ra tu rę Praw dy, a w je -
go umy śle do cho dzi do cał ko wi te go za mie sza nia – ja -
kie to smut ne!”.

OB JA WY DU CHO WEJ ŚMIER CI

Ostat nie eta py umie ra nia „we wnętrz ne go czło -
wie ka” po da ne są w wer se cie 6. „Srebr ny sznur” (Sło -
wo Bo że – Ps. 12:7; tak jak jest zi lu stro wa ne przez
dzie sięć srebr nych gro szy – Łuk. 15:8) prze ry wa się
(tra ci wpływ na „we wnętrz ne go czło wie ka”, tak iż
prze sta je on prze strze gać je go na uk i na po mnień);
„cza sza zło ta” roz bi ja się – ze rwa na zo sta je re la cja po -
mię dzy nim a Pa nem ja ko je go Gło wą – Pan prze sta -
je funk cjo no wać dla nie go ja ko Gło wa); „wia dro”
roz sy pu je się nad zdro jem – nie czer pie już on wo dy
ży cia po cho dzą cej ze Sło wa Bo że go ja ko zdro ju i już
nie za no si jej in nym – za bar dzo po chła nia ją go tro -
ski za wo do we, przy jem no ści, wy naj dy wa nie wad
u in nych (Ja na 4:14; 6:63; 7:37; Efez. 5:26; 1 Tes. 2:13);
a „ko ło” skru szy się nad stud nią (osta tecz nie Duch
Świę ty ga śnie) – ser ce, z któ re go ży wot po cho dzi,
nie jest już lo jal ne ani szcze re – prze sta je ono funk -
cjo no wać dla Pa na; a „we wnętrz ny czło wiek”, któ ry
kie dyś „ko chał się w za ko nie Bo żym”, umie ra (1 Tes.

5:19; Przyp. Sal. 4:23; Rzym. 7:22). „Je st ci grzech
na śmierć” (1 Ja na 5:16). Być mo że naj smut niej szym
wi do kiem na zie mi by ła oso ba, któ ra ja ko no we stwo -
rze nie na sku tek grze sze nia utra ci ła wszel ką ła skę.
By ła ona jak zwie rzę bez ro zum ne, ist nie ją ce po to, by
je ła pa no i za bi ja no – „dwa kroć zmar łe [raz w Ada -
mie, a dru gi raz za swój swa wol ny grzech] i wy ko rze -

nio ne [bez żad nej na dziei
na ży cie przy szłe]” (2 Pio tra
2:1, 12; Ju da 12).

„I wró ci się proch [ziem skie
cia ło] do zie mi, ja ko przed tem
był [do prak ty ko wa nia grze -
chu, błę du, sa mo lub stwa
i świa to wo ści, do sta nu po dob -
ne go jak przed po świę ce niem],
a duch wró ci się do Bo ga, któ -
ry go dał”. Bóg wy co fu je Swój
świę ty wpływ od ta kiej oso by.

On już wię cej nie spra wu je w niej „chce nia i sku tecz -
ne go wy ko na nia we dług upodo ba nia swe go” (Fil.
2:13), On za brał już Swe go Du cha udzie la ją ce go ży -
cia i no we stwo rze nie umar ło śmier cią wtó rą. Po dob -
ne do świad cze nie jest udzia łem nie wier nych Mło do -
cia nych God nych i nie wier nych Po świę co nych Obo -
zow ców Epi fa nii, któ rzy cho ciaż stra ci li swo je uprzy -
wi le jo wa ne sta no wi ska przed Pa nem i umar li w od -
nie sie niu do tych sta no wisk, jed nak pod No wym
Przy mie rzem bę dą jesz cze mie li pró bę do ży cia
z uwa gi na fakt, że w Wie ku Ewan ge lii nie są oni
na pró bie do ży cia. Je że li jed nak obec nie są oni nie -
wier ni w swo im po świę ce niu, ich szan se na uzy ska -
nie ży cia wiecz ne go są du żo mniej sze, niż gdy by po -
stę po wa li oni ina czej (Kaz. Sal. 5:4-6).

Dro dzy bra cia, niech ka żdy sta ran nie i z mo dli twą
zba da sa me go sie bie (1 Kor. 11:31), by stwier dzić czy
je ste śmy praw dzi wie i w peł ni w wie rze – do świad -
czaj my sa mych sie bie (2 Kor. 13:5). Upew nij my się, że
żad ne mu z po wy żej opi sa nych ob ja wów śmier ci nie
do zwa la my na to, by w nas dzia łał. Do glą daj my te go,
aby na sze ży cie w „we wnętrz nym czło wie ku” by ło
co raz ob fit sze, aby się „od na wia ło ode dnia do dnia”
i aby śmy przez moc Pań ską i w niej sta wa li się co raz
sil niej si. Pa mię taj my na na sze go Stwo rzy cie la, szcze -
gól nie w dniach na szej mło do ści, w na szych wy bor -
nych dniach sta ra jąc się słu żyć Mu naj le piej, jak po -
tra fi my we wszyst kich rze czach – w ba da niu, gło sze -
niu i prak ty ko wa niu Praw dy. Nie chaj Bóg nam
wszyst kim ob fi cie bło go sła wi we wdra ża niu tre ści
wer se tu na sze go rocz ne go go dła w na szym co dzien -
nym ży ciu. 

Ja ko pieśń to wa rzy szą cą wer se to wi na sze go go dła
po da je my pieśń nr 238 – „Niech na Bo skiej Praw dy
Sło wa”.

PT, ‘09, 50-55

*  *  *
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Dro gi Bra cie He rzig: chrze ści jań skie po zdro wie nia!
9 kwiet nia te go ro ku ja i sio stra San dra wy ru szy -

li śmy w na szą pod róż na Ja maj kę, Bar ba dos i Try ni -
dad. Na Ja maj ce po wi ta ły nas uśmiech nię te twa rze
bra ci Kal wi na Hal la, Vic to ra Lip scom be’a i Ni cho la -
sa Brow na. Po szli śmy do to yo ty bra ta Brow na i roz -
po czę li śmy wie czor ną pod róż przez King ston
do do mu bra ter stwa Hall w wiej skiej gmi nie St. Ka -
tha ri ne. Do tar li śmy do do mu bra ter stwa Hall mię -
dzy go dzi ną 22.30 a 23.00 i spo tka li śmy sio strę Ma ry
Hall w drzwiach. Za sie dli śmy do sto łu na póź ny
po si łek i prze mi łą roz mo wę, po zna jąc się wza jem nie
i prze ka zu jąc wy ra zy mi ło ści oraz po zdro wie nia
od dro gich sług ze Sta nów Zjed no czo nych, któ rzy
usłu gi wa li na Ja maj ce w ostat nich la tach. Nie co
po pół no cy po ło ży li śmy się spać. 

Wsta li śmy w pią tek ra no na śnia da nie skła da ją ce
się ze sma żo nych słod ko wod nych ryb, po kro jo nych
w pla stry po mi do rów, go to wa nych jaj i świe żo wy ci -
śnię te go so ku po ma rań czo we go. Brat Lip scom be i sio -
stra Hall po ma ga li so bie na wza jem w kuch ni i tru dzi -
li się, aby śmy czu li się jak w do mu. Mie li śmy wspa nia -
łą mo dli twę i po si łek, a na stęp nie przy go to wa li śmy się
do dro gi w gó rę do Bar tons i do sa li, z któ rej bra cia ko -
rzy sta ją pod czas ze brań. Szyb ko wspię li śmy się
na szczyt gó ry i wje cha li śmy na stro my pod jazd pro -
wa dzą cy do miej sca ze brań, gdzie za sta li śmy na szych
ener gicz nych bra ci czy nią cych przy go to wa nia do ze -
bra nia, jak rów nież dla na szej wy go dy. Zo sta li śmy
po wi ta ni wie lo ma cie pły mi uści ska mi dło ni, a ta kże
by li śmy przy tu la ni za rów no przez dzie ci, jak i do ro -
słych. Wraz z upły wem cza su sa la ze brań po wo li się
za peł nia ła. Wy da -
je się, że te go dnia
by ło nie co no -
wych go ści, po -
wró ci ła też daw no
utra co na sio stra ze
swo im sy nem.
Licz ba obec nych
wzro sła do oko ło
40, choć nie któ rzy
wy szli przed za -
koń cze niem ostat -
nie go ze bra nia te -
go dnia. Brat Mil -
ton Grey wy gło sił
cie płe po wi ta nie,

na stęp nie brat Hall po wie dział wspa nia ły wy kład
na te mat cza sów po gan, po ka zu jąc wiel ki Bo ski plan
zba wie nia i je go za ry sy cza so we nas do ty czą ce. Zje dli -
śmy lunch, któ ry obej mo wał mię dzy in ny mi cal la loo
(zu pa ze szpi na ku ze słod ki mi ziem nia ka mi), ryż,
sma żo ne ba na ny i pul pe ci ki, a wszyst ko to po pi ja li -
śmy so kiem grusz lo wym (z owo cu gu aja wy). Dru ga
część obej mo wa ła wspa nia łe ze bra nie świa dectw oraz
dwu czę ścio we sym po zjum, w któ rym wzię li udział
bra cia Grey i Brown, z frag men tu to mu Ty siąc le cie.
Gdy po wo ły wa li się na ró żne wer se ty bi blij ne, sio -
stry wsta wa ły i je od czy ty wa ły. Wszyst ko to by ło bar -
dzo wzru sza ją ce. Bra cia prze gło so wa li, by po mi nąć
za pla no wa ną prze rwę i za pro szo no mnie na po dium,
abym wy gło sił swój pierw szy wy kład pod ty tu łem
„Ob wiesz cze nie”, opar ty na Iza ja szu 53:1 i prze słan -
ce, że my wszy scy otrzy ma li śmy wiel kie bło go sła -
wień stwo, ja kim jest przy wi lej „wi dze nia i sły sze nia”
po sel stwa Bo ga, pod czas gdy in ni mu szą oczy wi ście
cze kać na czas ogól ne go oświe ce nia. Na tym ze bra niu
by ło obec nych 33 bra ci i sióstr. Kie dy skoń czy łem,
brat Hall pod su mo wał dzień kil ko ma ko men ta rza mi
i za koń czy li śmy mo dli twą. Pod czas ze brań śpie wów
bra cia z Ja maj ki oka zy wa li swo ją mi łość do pie śni,
a gdy ich gło sy wzno si ły się pod skle pie nie su fi tu, ich
ma ła licz ba wy da wa ła się po mna żać dzie się cio krot nie.
Na praw dę wy da wa ło się, że wi zy ta na Ja maj ce szyb -
ko sta je się wy da rze niem prze mie nia ją cym ży cie,
o któ rym bra cia nam opo wia da li.

11 kwiet nia – dru gi dzień usłu gi – był ko lej nym
dniem przy jem nej po go dy z tem pe ra tu rą w gra ni -
cach 30 stop ni i sta łym gór skim wia ter kiem de li kat nie

wie ją cym przez
ma łą ka pli cę.
Po na bo żeń stwie
po ran nym i dłu -
gim ze bra niu
śpie wów znów
usłu ży łem bra -
ciom wy kła dem
na te mat Ty siąc le -
cia, wska zu jąc
na nie któ re z pro -
roctw cza so wych,
któ re za zna cza ją
je go roz po czę cie,
a na stęp nie na
nie któ re do wo dy

S P R A  W O Z  D A  N I E  S P R A  W O Z  D A  N I E  

ZZ P O D  R Ó  Ż Y  N A  K A  R A  I B YP O D  R Ó  Ż Y  N A  K A  R A  I B Y
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na to, że na praw dę roz po czę ło się ono w 1874 ro ku,
po da jąc in for ma cje o licz nych wy na laz kach i roz wo -
ju tech no lo gii od ro ku 1874, zwra ca jąc jed no cze śnie
uwa gę na za rów no wzmo żo ne pod ró żo wa nie, jak
i po tę gu ją cy się ucisk. Do dat ko we wy kła dy, przed sta -
wio ne przez bra ta Lip scom be’a („Sie dem słów z krzy -
ża”) i bra ta Al li so na („Trwa nie w mi ło ści Bo żej”), by -
ły bar dzo sa tys fak cjo nu ją ce. Nie co ba wi ło nas po dej -
ście bra ta prze wod ni czą ce go do bra ci, któ rzy prze kra -
cza ją czas prze wi dzia ny dla nich w pro gra mie. Brat
Hall po pro stu wsta je i wcho dzi na po dest. Brat ta ki
wów czas stwier dza: „Wi dzę, że mój czas już się skoń -
czył” i szyb ko koń czy. Świa dec twa na ze bra niu świa -
dectw, na któ rym mię dzy in ny mi du żo mó wio no
o nie daw no zmar łym bra cie Ke nie Ami rze, po now nie
pły nę ły z ser ca i pod no si ły na du chu. Mie li śmy na -
dzie ję od wie dzić bra ta Ke na w do mu opie ki za raz
po na szym przy jeź dzie, ale zmarł on na krót ko
przed tym, jak przy je cha li śmy. Na ko niec dnia otrzy -
ma łem py ta nia do ze bra nia py tań i od po wie dzi, tak
więc wie czór spę dzi łem szu ka jąc na swo im lap to pie
wy ja śnień nie któ rych kwe stii.

Na gła zmia na spo so bu odży wia nia nie mia ła
na nas więk sze go wpły wu, chy ba że na lep sze, gdyż
bra cia ja maj scy ma ją z re gu ły zrów no wa żo ny i zdro -
wy spo sób odży wia nia. My je ste śmy bar dzo przy -
zwy cza je ni do żyw no ści w opa ko wa niach, z wszyst -
ki mi pro duk ta mi ubocz ny mi i kon ser wan ta mi, a oni
nie ma ją do stę pu do zbyt wie lu ta kich pro duk tów.

Brat Brown zwró cił na szą uwa gę na fakt, że
Świad ko wie Je ho wy i bra cia Ad wen ty ści Dnia Siód -
me go są naj szyb ciej ro sną cy mi gru pa mi re li gij ny mi
na wy spie oraz, że wy da ją się prze ści gać na wza jem
we wzno sze niu no wych bu dyn ków. Na tra sie dłu -
go ści 11 km po mię dzy do mem bra ter stwa Hall a do -
mem ze brań w Bar tons za uwa ży li śmy kil ka ko ścio -
łów w bu do wie.

In ną mi łą rze czą, ja ką tu spo tka li śmy, są dzie ci
w wie ku od trzech do kil ku na stu lat. Wszyst kie są
tak mi łe i sto sun ko wo ci che pod czas ze brań. Jak
mo żna by ło się spo dzie wać, wszyst kie prze ja wia ły
pew ną nie śmia łość pierw sze go dnia, ale po tem się
do nas ośmie li ły.

12 kwiet nia – Ja maj ka jest cu dow nym miej scem,
gdy się czło wiek bu dzi ra no – za wsze jest tam la to.
Zje dli śmy jak zwy kle śnia da nie opar te na ry bach
z po mi do ra mi, se rem i sma żo ny mi ba na na mi. Część
z nas nie co się spóź nia ła z po ran ny mi przy go to wa -
nia mi, więc gdy nad je cha ła tak sów ka bra ta Brow na,
nie by li śmy go to wi do wy jaz du. Przy je cha li śmy
na ze bra nie pięć mi nut po nor mal nym cza sie roz po -
czę cia, ale brat Hall za raz za czął dzia łać. Mie li śmy
cu dow ne ze bra nie po ran ne, po tem 15-mi nu to we
śpie wy, a na stęp nie po wo ła no mnie do wy gło sze nia

wy kła du do sym bo lu chrztu dla dro giej sio stry. Opar -
łem swo je prze mó wie nie na 2 Pio tra 3:11: „Ja ki miż
wy ma cie być …” i za uwa ży łem, że ta mło da oso ba
w pierw szym rzę dzie bar dzo uwa żnie słu cha ła.
Po za koń cze niu prze mó wie nia wy mknę ła się z in ną
sio strą, by przy go to wać się do za nu rze nia. Bra cia
szyb ko wzię li się do dzia ła nia, za bra li ław ki od sła nia -
jąc wej ście w pod ło dze i ba sen do chrztu na peł nia ny
wo dą przy po mo cy ryn ny z da chu, któ ra za pew nia
sta ły do pływ świe żej wo dy desz czo wej. Spu ści li
do ba se nu drew nia ne scho dy, a wkrót ce po ja wi ła się
sio stra i ze szła za swo im oj cem po tych schod kach.
Brat Brown za dał jej py ta nia, po czym ochrzcił ją
w imię Oj ca, Sy na i Du cha Świę te go. Na stęp nie, gdy
oni po szli zmie nić ubra nie, za śpie wa li śmy kil ka pie -
śni, a osta tecz nie mie li śmy przy wi lej po dać tej mło -
dej sio strze pra wi cę chrze ści jań skiej spo łecz no ści. 

Po lun chu mie li śmy ko lej ne ze bra nie świa dectw.
Po świa dec twach zo sta łem po pro szo ny do usłu że nia
w ze bra niu py tań i od po wie dzi. By ły to do bre py ta -
nia i zdo ła łem od po wie dzieć na wszyst kie oprócz
dwóch lub trzech, któ rych głę bo kie an ty ty py wy -
ma ga ły by za an ga żo wa nia mo jej do mo wej bi blio te -
ki. Bra cia wy da wa li się dość za do wo le ni z te go ze -
bra nia i otrzy ma łem wie le ko men ta rzy to po twier -
dza ją cych. Na stęp nie bra cia prze gło so wa li po mi nię -
cie za pla no wa nej prze rwy. Brat Al li son wy gło sił dru -
gi wy kład pt. „Kró le stwo Bo że” (Bo ga ty Mło dy
Wład ca). Wspo mniał o wie lu cie ka wych rze czach
i za koń czył trze ci dzień. Po je cha li śmy do do mu bra -
ter stwa Hall na ko la cję, tro chę roz mów przy cie ście
mar chwio wym, a póź niej po ło ży li śmy się spać. 

13 kwiet nia wsta li śmy sło necz ne go ja maj skie go
po ran ka przy śpie wie pta ków za miesz ku ją cych wy -
spę i pia niu ko gu ta z są siedz twa, któ ry ma zwy czaj
za czy nać pia nie oko ło dwie go dzi ny przed wscho -
dem słoń ca. Nie by ło to jed nak wiel kim pro ble mem,
gdyż zwy kle kła dli śmy się wcze śnie, oko ło 9 wie czo -
rem i wsta wa li śmy na dłu go przed dźwię kiem bu -
dzi ka w mo im te le fo nie ko mór ko wym. Te go dnia
by ło już go rą co, a wiatr był sła by, ale mo gli śmy się
spo dzie wać, że gór ski wia te rek w Bar tons przy nie -
sie nam nie co ulgi. Brat Vic tor po wie dział nam, że
jest to naj such szy rok w hi sto rii, w któ rym nie od -
no to wa no żad nych da ją cych się zmie rzyć opa dów
desz czu od sze ściu mie się cy.

Po zwy kłym śnia da niu uda li śmy się po now nie
na gó rę na ostat nie ze bra nia z na szy mi ja maj ski mi
brać mi. Prze pro wa dzo no na bo żeń stwo po ran ne
i znów śpie wa li śmy na chwa łę Pa nu przez 45 mi -
nut. Na stęp nie brat Hall wy gło sił ostat ni wy kład
na kon wen cji wy ja śnia jąc, że od wie lu lat ist nie je
zwy czaj, by ostat nie go dnia kon wen cji od by ło się
ze bra nie do pu blicz no ści, więc po wie „lżej szy te -
mat” za ty tu ło wa ny „Dzień Są du dla świa ta”, z wie -
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lo ma wer se ta mi bi blij ny mi, któ re sio stry z wiel ką
przy jem no ścią od czy ty wa ły na sto ją co. By ło to
wspa nia łe prze mó wie nie, któ re przed sta wia ło sta -
ry te mat z no wej per spek ty wy. Wszy scy zo sta li -
śmy wzmoc nie ni i po si le ni. Na stęp nie był lunch,
a póź niej ze bra li śmy się na Ucztę Mi ło ści. Brat Hall
roz po czął na stęp ne ze bra nie i prze pro wa dził gło so -
wa nie upo wa żnia ją ce nas do te go, by śmy prze ka -
zy wa li wy ra zy chrze ści jań skiej mi ło ści w na szych
dal szych pod ró żach, w do mu oraz do Do mu Bi blij -
ne go i na nad cho dzą cej ma jo wej kon wen cji w Con -
nec ti cut. Na stęp nie prze ka zał głos mnie, a ja wy po -
wie dzia łem spo ro uwag pra gnąc pod nieść bra ci
na du chu, by w mia rę, jak wcho dzi my co raz głę biej
w Czas Uci sku, by li czuj ni w swo im po świę ce niu.
Wszy scy uści snę li śmy so bie dło nie i po dzie li li śmy
się chle bem, a na stęp nie za koń czy li śmy pie śnią
„Zo stań z Bo giem, aż się zej dziem znów” oraz koń -
co wą mo dli twą, któ rą ja mia łem przy wi lej od mó -
wić. Bra cia roz cho dzi li się bar dzo po wo li, gdyż
wciąż od no wa się że gna li i prze ka zy wa li so bie
wza jem nie ży cze nia. Gdy po raz ostat ni scho dzi li -
śmy w dół gó ry pod czas tych ja maj skich week en -
do wych wa ka cji, na pew no czy ni li śmy to z mie -
sza ny mi uczu cia mi, by li śmy smut ni z po wo du od -
jaz du, lecz szczę śli wi, że przy je cha li śmy.

BAR BA DOS

W związ ku z sze re giem nie for tun nych wy pad -
ków skon tak to wa li śmy się z Do mem Bi blij nym, by
bra cia na Bar ba do sie mo gli zo stać po in for mo wa ni,
że na sze ze bra nia u nich mu szą zo stać od wo ła ne.
Na sze lo ty zo sta ły po zmie nia ne i po przez Mia mi
na Flo ry dzie mie li śmy do le cieć na Bar ba dos. Mie li -
śmy wy lą do wać na Bar ba do sie w czwar tek o 21.50

i od le cieć do Try ni da du w pią tek o 8.00 ra no, więc
prak tycz nie nie by ło już mo żli wo ści spo tka nia się
z brać mi z Bar ba dos, co bar dzo nas za smu ci ło. 

Po przy by ciu na Bar ba dos, na ze wnątrz ter mi na -
lu lot ni cze go spo tka li śmy się z bra tem Phil lip sem,
któ ry wy szedł po nas ze swo im sy nem i dwie ma sio -
stra mi. Przy wi ta li śmy się z ni mi krót ko na par kin gu,
a na stęp nie brat Phil lips za wiózł nas do za chod niej
czę ści wy spy, do na sze go ho te lu, gdzie prze spa li -
śmy się kil ka go dzin, za nim wsta li śmy o 3.30 ra no, by
wziąć prysz nic i zdą żyć na sa mo lot do Try ni da du.

TRY NI DAD

Wy lą do wa li śmy w Port -Of -Spa in, gdzie cze kał
brat Ma doo ze swo im bra tem Ste en ro dem w spe cjal -
nej ja sno nie bie skiej ko szul ce z mo ty wem o oku pie,
a ta kże uśmie cha ją ca się sio strę Ma doo, i na tych -
miast ucie szy li śmy się z przy by cia. Po je cha li śmy
bez po śred nio do Trin ci ty, zje dli śmy ra zem śnia da -
nie w cen trum han dlo wym „Mil le nial Mall”, a na -
stęp nie uda li śmy się do ich do mu. 

Ze bra nie w pią tek wie czo rem od by ło się w do -
mu sio stry Mar ga ret Nel son, któ rą spo tka li śmy już
wcze śniej kil ka ra zy w 1980 i 1995 ro ku. Miesz ka
ona ra zem ze swo ją cór ką i dwoj giem wnu cząt.
Cho ciaż spo dzie wa li śmy się, że wi zy ta pre zy den ta
Oba my na Try ni da dzie mo że nas kosz to wać nie co
trud no ści, je śli cho dzi o środ ki bez pie czeń stwa
na lot ni sku, to nie wzię li śmy pod uwa gę, że wpro -
wa dzi ona cha os w na szych ze bra niach. Po nie waż
dro ga zo sta ła za mknię ta, do tar cie na na sze wie czor -
ne ze bra nie oka za ło się pro ble mem. Wy je cha li śmy
peł ne dwie go dzi ny wcze śniej, by prze być dro gę,
któ ra nor mal nie zaj mu je tyl ko 40 mi nut. Po dro dze
za bra li śmy bra ta Gha ny i do je cha li śmy do do mu
sio stry Nel son do kład nie o go dzi nie 19.00. Łącz nie
by ło 12 bra ci, cho ciaż spo dzie wa no się przy by cia
więk szej licz by osób, ale nie któ rzy po pro stu nie
by li w sta nie do je chać.

Sio stra Ma doo roz po czę ła do brą pra cę umiesz -
cza jąc wie le po zy cji z na szej li te ra tu ry w ró żnych
ośrod kach zdro wia. By ło kil ka od ze wów, je den
od pa na, któ ry po pro sił o ksią żki „Ży cie, śmierć, ży -
cie przy szłe”, a na stęp nie „Ty siąc le cie”. Twier dzi,
że uży wa ich do „ba dań”. In nym od ze wem jest brat
Gha ny, któ ry obec nie stał się re gu lar nym człon kiem
zbo ru i miesz ka w są siedz twie do mu sio stry Nel son.
Jest on cu dow nym bra tem, Hin du sem i ka to li kiem
z po cho dze nia. Ostat nio mi gro wał po mię dzy gru pą
Gar ne ra Te da Arm stron ga a in ny mi gru pa mi, za -
nim od na lazł nasz ruch i uwa ża, że osta tecz nie zna -
lazł się we wła ści wym miej scu.

Mó wi łem o „Ob wiesz cze niu” w opar ciu o Iza ja -
sza 53:1. Wy kład zo stał do brze ode bra ny i mie li śmy
po nim wspa nia łą spo łecz ność przed od jaz dem i od -
wie zie niem bra ta Gha ny’ego do do mu. Miał kil ka
do brych uwag i py tań oraz wy ka zy wał nie za spo ko -
jo ny ape tyt na Praw dę. Po po wro cie do do mu mie -
li śmy ży wą dys ku sję bi blij ną z bra ter stwem Ma doo
przy sto le, a na stęp nie po ło ży li śmy się spać. 

W so bo tę ra no, po śnia da niu, ze bra li śmy się
na we ran dzie z ty łu do mu na stu dio wa nie po ran nej
Man ny. Mi ło się nam wspól nie czy ta ło i wy mie ni li -
śmy kil ka uwag, a na stęp nie za ję li śmy się przy go to -
wa nia mi do cze ka ją ce go nas dnia.

Ze bra nie od by ło się w oko li cy zwa nej Ba ra ta ria
oko ło go dzi ny 17.30. Miej sce to jest bli sko do mu bra -
ta Gha ny’ego, więc po nie go nie wstę po wa li śmy.
Na tym ze bra niu by ło obec nych 18 osób, w tym kil -
ka osób z ro dzi ny sio stry nas gosz czą cej. Mó wi łem
o „młó ce niu zbo ża”, któ ry to te mat przed sta wia, dla -
cze go Pan po zwa la, by Je go lud miał ta kie trud ne do -
świad cze nia w swo im ży ciu w po głę bia ją cym się
cza sie Uci sku. Sio stra San dy za uwa ży ła, że nie któ rzy
z go ści słu cha li bar dzo uwa żnie. Na ze bra niu na -



ZIMA 2009 •  59

stęp ne go dnia mo żna by ło spo dzie wać się jesz cze
wię cej obec nych, po nie waż mie li śmy ze brać się
u sio stry Whi te he ad w sa li, któ rą jej mąż za pew nił
bra ciom. Wró ci li śmy do „do mu” oko ło go dzi ny 21.45

i zje dli śmy drob ny po si łek oglą da jąc wie czor ne wia -
do mo ści. Po szli śmy wszy scy spać pew ni, że uczy ni -
li śmy wszyst ko, co mo gli śmy w słu żbie dla Pa na.

Po śnia da niu ze bra li śmy się, jak zwy kle, na we -
ran dzie z ty łu do mu, na na bo żeń stwo po ran ne.
Po prze czy ta niu Man ny roz ma wia li śmy przez ja kiś
czas wdy cha jąc po ran ne po wie trze. Po prze ja żdżce
po wy spie po je cha li śmy do Die go Mar ti na, do do mu
sio stry Whi te he ad. Dom ten jest po sa do wio ny
na szczy cie gó ry z wi do kiem na do li nę znaj du ją cą się
po ni żej. W cią gu za le d wie kil ku mi nut ze bra ło się 14
bra ci i roz po czę ło się ze bra nie. Mó wi łem te mat pt.
„Wspa nia łe Kró le stwo Bo że” i pró bo wa łem po ka -
zać, jak wie le wie my na ten te mat i być mo że na wet
te go od po wied nio nie ce ni my. Omó wi li śmy za rów -
no bło go sła wień stwa, jak i pro ble my 135 lat Pa ru zji
Pa na oraz epi fa nicz ne za ry sy Cza su Uci sku. Na stęp -
nie mia ły miej sce cie ka we roz mo wy i po czę stu nek
przy go to wa ny przez cór kę sio stry Whi te he ad.

Po po że gna niu się z brać mi wy ru szy li śmy
w dro gę po wrot ną, pod wieź li śmy bra ta Gha ny’ego
do do mu, a na stęp nie do je cha li śmy do do mu bra ter -

stwa Ma doo. Sie dzie li śmy na ta ra sie z przo du do mu
do oko ło 22.00, wy pi li śmy szklan kę so ku i po szli śmy
spać. Ko lej ny do bry dzień!

Wsta li śmy rze ś cy w czwar tek ra no (21 kwiet nia)
i zje dli śmy ko lej ne wy śmie ni te wy spiar skie śnia da -
nie. Póź niej uda li śmy się ostat ni raz na we ran dę
z ty łu bu dyn ku, na na sze ma łe na bo żeń stwo. Po tem
oglą da li śmy tro chę zdjęć, mię dzy in ny mi z wi zyt
bra ta Se ebal da, kie dy ży ła sio stra Jen ny. Po da ro wał
on bra ter stwu Ma doo ksią żkę „Wier sze brza sku Ty -
siąc le cia” w 1980 ro ku, kie dy to przyj mo wa li sym bol
chrztu. Wszyst ko to by ło bar dzo przy jem ne. Na -
stęp nie za pa ko wa li śmy na sze ba ga że do sa mo cho -
du i wy ru szy li śmy na lot ni sko.

Do tar li śmy do do mu dwa dni póź niej niż pier -
wot nie by ło za pla no wa ne, ale na pew no bar dziej bło -
go sła wie ni, niż gdy wy je żdża li śmy. Pan był tak do bry
i czu wał nad na mi pod czas na szej pod ró ży, okry wa -
jąc nas swo imi opatrz no ścio wy mi skrzy dła mi. Bę dzie -
my roz my ślać nad ty mi chwi la mi przez wie le mie się -
cy i czę sto wspo mi nać na szych bra ci na Ka ra ibach.

Twój w słu żbie Mi strza
Brat Jon Han ning

Piel grzym Po moc ni czy

PT, 09, 56-59

N I E  B I A Ń  S K A  P R A W  D AN I E  B I A Ń  S K A  P R A W  D A

Praw da, ja kąż war to ścią jest świę tą!

Na ucz nas, o Pa nie, po znać jej war tość nie po ję tą.

Da rem ne są na dzie je i ulot ne przy jem no ści,

co z in nych źró deł się wy wo dzą, a z Praw dy Twej nie po cho dzą.

Chwa ła niech bę dzie Te mu, któ re go ła ska spra wi ła,

że Nie biań ska Praw da do uszu na szych tra fi ła.

Niech jej słod ki, orzeź wia ją cy smak

ser ca na sze na peł ni i spra wi, by obaw by ło w nim brak.

To, co z Praw dy że śmy po zna li,

Nie daj, o Pa nie, by wro go wie nam z ser ca za bra li.

W tym dniu Twe go ob ja wie nia,

Aby śmy dział mieć mo gli w dzie le lu du Twe go wy ba wie nia.



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

Sio stra Pa try cja i ja je ste śmy wdzięcz ni Pa nu
za przy wi lej spo tka nia i spo łecz no ści z tak wie lo -
ma brać mi. Je den z bra ci po wie dział, że „po mi mo
in nej kul tu ry i ję zy ka ma my po dob ne od czu cia,
pra gnie my po do bać się Pa nu i słu żyć Mu wy ko -
rzy stu jąc swo je naj lep sze zdol no ści. To duch Pań -
ski nas łą czy”. By ło to praw dą wszę dzie, gdzie słu -
ży li śmy. 

Wy ru szy li śmy w na szą pod róż 28 lip ca, kie dy
to po le cie li śmy do Chi ca go, a na stęp nie do Pa ry -
ża, do kąd przy by li śmy 29 lip ca. Brat i sio stra Ala -
in Viard wy szli po nas na lot ni sko i pod czas kon -
wen cji prze by wa li śmy w ich do mu w Bar lin. Na -
stęp ne go dnia zje dli śmy po si łek z bra tem i sio strą
Her metz, któ rzy mó wią tro chę po an giel sku, ale
po nie waż ich cór ka, sio stra Viard, mó wi płyn nie
po an giel sku, by li śmy w sta nie po ro zu mieć się
cał kiem do brze.

Kon wen cja fran cu ska od by ła się w no wym
cen trum na przed mie ściach Bar lin nie da le ko pól
psze ni cy. Cen trum by ło tak no we, że uli ce w je go
oko li cy nie by ły jesz cze ukoń czo ne. Jest to bar dzo
ład ny obiekt, z wy star cza ją cą ilo ścią miejsc sie dzą -
cych dla wszyst kich bra ci oraz do dat ko wo ze sto -
ła mi wzdłuż ścian po miesz cze nia tak, by bra cia
mo gli przy nieść je dze nie i ka żde go dnia zjeść
lunch na miej scu. Na okład ce pro gra mu kon wen -
cji znaj do wał się cy tat z 2 Kor. 9:8: „A mo cen jest
Bóg uczy nić, aby ob fi to wa ła na was wszel ka ła -
ska, aby ście ma jąc we wszyst kim za wsze wsze la ki
do sta tek, ob fi to wa li ku wsze la kie mu uczyn ko wi
do bre mu” oraz ry su nek wscho dzą ce go słoń ca
z wer se tem Psal mu 91:1: „Ten, któ ry miesz ka
w ochro nie Naj wy ższe go, i w cie niu Wszech moc -
ne go prze by wać bę dzie”. Na kon wen cji, któ ra
trwa ła trzy dni, ze bra nia od by wa ły się za rów no ra -
no, jak i po po łu dniu.

Pierw sze go dnia brat Her metz zwró cił się
do bra ci obec nych na kon wen cji z po wi ta niem. Ja
mó wi łem wy kład ka żde go dnia, a fre kwen cja wy -
no si ła od po wied nio 93, 124 i 127 osób. Sio stra Ann
Ma rie Obaj tek -Kir kwo od tłu ma czy ła mo je wy kła -
dy. Pod czas kon wen cji sio stra Viard po da wa ła sio -

strze Pa try cji i mi no tat ki po an giel sku za wie ra ją -
ce nie któ re my śli oraz wer se ty po da wa ne przez
bra ci w wy kła dach. Dzię ki te mu mo gli śmy po dą -
żać za wy kła dem i ro zu mieć, o czym jest mo wa.

Brat Her metz wy gło sił wy kład na te mat 2 Moj.
3:1-8 i po dał ja ko ma te riał źró dło wy epi fa nicz ny
tom 11 na te mat 2 Księ gi Mo jże szo wej. Nie któ re
z je go ko men ta rzy brzmia ły: „Je ste śmy jed ną
z ostat nich grup oczysz czo nych Le wi tów. Przy ję -
li śmy słu gę Pań skie go na cza sie bra ta He rzi ga”.
Na stęp nie po wie dział: „Ma my przy wi lej po sia da -
nia dzieł bra ci: Rus sel la, John so na, Jol ly’ego, Gohl -
ke go, Hed ma na i bra ta He rzi ga bez żad nych
przerw”. Bra cia prze gło so wa li, by prze ka zać ich
po zdro wie nia na kon wen cje w An glii, Niem czech,
Pol sce i w Sta nach Zjed no czo nych.

Kon wen cja by ła peł na mi ło ści i wie lu bra ci
pod cho dzi ło do nas, by z na mi po roz ma wiać, a je -
śli nie zna li an giel skie go, pro si li ko goś o tłu ma -
cze nie. Kon wen cja za koń czy ła się fi nal ny mi uwa -
ga mi i Ucztą Mi ło ści. Po tem bra cia wy ję li chu s -
tecz ki i po ma cha li nam na po że gna nie. 

4 sierp nia wy le cie li śmy z Pa ry ża do Man che -
ste ru w An glii, gdzie wy je chał po nas brat Pa weł
Mar kie wicz. Za wiózł nas do Mars den, gdzie miesz -
ka ją bra ter stwo Do id ge. Po krót kiej wi zy cie u bra -
ter stwa Do id ge, brat Pa weł za wiózł nas do ho te li -
ku We ir si de Bed and Bre ak fast, w któ rym za trzy -
ma li śmy się na czas po by tu w An glii. 

Kon wen cja w An glii trwa ła trzy dni i od by ła się
w sa li Fe sti val The atre w Hy de. Okład ka pro gra mu
przed sta wia ła ob raz pa ry czy ta ją cej Bi blię
przy świe tle ognia w ko min ku, a u do łu znaj do wał
się na pis: „A mo cen jest Bóg uczy nić, aby ob fi to wa -
ła na was wszel ka ła ska”. Wer set ten był po da ny
po now nie na we wnętrz nej stro nie okład ki i był
te ma tem prze wod nim kon wen cji. Pod spodem by -
ły cy ta ty z pism pa sto ra Rus sel la na te mat te go
wer se tu, jak rów nież by ło wspo mnia ne, że jest on
ta kże na szym rocz nym go dłem.

Pierw sza usłu ga w pią tek, 7 sierp nia, zo sta ła
po pro wa dzo na przez miej sco wy zbór (z Hy de),
na stęp ne go dnia na bo żeń stwo po ran ne zo sta ło
po pro wa dzo ne przez zbór w Bir ming ham, a ostat -
nie go dnia po ran ne na bo żeń stwo zo sta ło po pro -
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wa dzo ne przez zbór lon dyń ski. Po po wi ta niu wy -
gło si łem swój pierw szy wy kład na kon wen cji,
na któ rym obec nych by ło 50 bra ci i sióstr. Wie czo -
rem mia ła miej sce usłu ga do chrztu, któ ra od by ła
się w bap ty stycz nym ko ście le św. Trój cy w Man -
che ste rze. Usłu gę prze pro wa dził brat Do oley
i dwie sio stry zo sta ły za nu rzo ne. Obec nych by ło
oko ło 75 osób, li cząc bra ci, ro dzi nę i przy ja ciół.
Usłu ga ta by ła jed nym z punk tów kul mi na cyj nych
tej kon wen cji. 

W so bo tę, 8 sierp nia, prze mó wi łem po now nie
do oko ło 50 osób, a na stęp nie w nie dzie lę, 9 sierp -
nia, prze ma wia łem do 57 osób. Po mo im ostat nim
wy kła dzie mia łem przy wi lej prze pro wa dze nia
usłu gi bło go sła wie nia dzie ci. Od czy ta no wer se ty,
a na stęp nie wspo mnia łem o tym, że za bra ło mi 43
la ta, by od wza jem nić ten przy wi lej – na sze dziec -
ko zo sta ło po bło go sła wio ne przez Pa na po przez
bra ta Char le sa Sta ple to na z An glii. Był on w pod -
ró ży piel grzym skiej do Sta nów Zjed no czo nych
i słu żył w zbo rze Min ne apo lis w 1966 ro ku. 

Mo że nie ma tu tak wie lu bra ci jak w in nych
kra jach, ale śpie wa ją peł nym gło sem i wy da je się,
że obec nych jest wię cej bra ci. Oni rów nież prze sy -
ła ją swo ją chrze ści jań ską mi łość To bie i wszyst -
kim bra ciom. 

11 sierp nia od le cie li śmy z Man che ste ru przez
Pa ryż do Düssel dor fu w Niem czech. Na lot ni sku
w Düssel dor fie cze kał na nas brat Puz drow ski oraz
dwóch in nych bra ci, któ rzy za wieź li nas
do Schwelm, gdzie miesz ka ją bra ter stwo Puz -
drow scy ze swo im sy nem Sa mu elem. Bra cia przy -
go to wa li dla sio stry Pa try cji i dla mnie za kwa te ro -
wa nie w miesz ka niu bra ci, któ rzy wy je cha li z wi -
zy tą do Pol ski. Póź niej spo tka li śmy tę ro dzi nę
na kon wen cji w Pol sce. To bar dzo ład ne miesz ka -
nie znaj du je się w tym sa mym bu dyn ku, w któ rym
miesz ka ją in ni bra cia, i jest od da lo ne za le d wie kil -
ka ki lo me trów od miesz ka nia bra ter stwa Puz -
drow skich. Ka żde go dnia by li śmy za pra sza ni
na po sił ki i spo łecz ność i oce nia my go ścin ność tych
bra ci. 

By li śmy w Mu -
zeum Bi blii w Wup -
per ta lu, gdzie zor -
ga ni zo wa no dla nas
prze wod ni ka mó -
wią ce go po an giel -
sku, któ ry po pro wa -
dził dla nas pół to ra -
go dzin ną wy ciecz -
kę. Omó wił on hi -
sto rię Bi blii po ka zu -

jąc eg zem pla rze naj star szych Bi blii, ró żne przed -
mio ty oraz re pli kę pra sy dru kar skiej Gu ten ber ga.
Po ka zał nam eg zem pla rze Bi blii he braj skiej oraz
Bi blii grec kiej, któ rych Lu ter uży wał do tłu ma cze -
nia Bi blii na ję zyk nie miec ki. Pan ten jest chrze ści -
ja ni nem i w paź dzier ni ku miał pro wa dzić ko lej ną
wy ciecz kę do Izra ela. Brat Puz drow ski roz ma wiał
z nim i być mo że bę dą jesz cze dal sze kon tak ty.

W so bo tę po je cha li śmy do Do mu Św. Ła za rza
w Wup per ta lu, na spo tka nie z brać mi. Zbór wy naj -
mu je sa lę na ze bra nia w tym do mu spo koj nej sta -
ro ści. Po po łu dniu wy gło si łem dwa wy kła dy
z trzy dzie sto mi nu to wą prze rwą po mię dzy ni mi.
Zbór w Wup per ta lu li czy oko ło 15 bra ci sióstr, ale
by li też bra cia z in nych czę ści Nie miec i fre kwen -
cja wy nio sła 51 osób. Brat Puz drow ski tłu ma czył
wy kła dy na ję zyk pol ski, po nie waż więk szość bra -
ci jest Po la ka mi, a na koń cu sa li sie dział brat, któ -
ry tłu ma czył z pol skie go na nie miec ki dla jed nej
lub dwóch osób, któ re zna ją tyl ko nie miec ki. Brat
Puz drow ski po wie dział, że ostat nio tłu ma czył wy -
kład z an giel skie go na pol ski osiem na ście lat te mu.
Sio stra Pa try cja mia ła przy wi lej grać na key bo ar -
dzie pod czas ze bra nia. Po ze bra niach mie li śmy
spo łecz ność z brać mi, a póź niej uda li śmy się
do miesz ka nia bra ta Puz drow skie go na obiad.

W nie dzie lę ra no ze bra li śmy się w Do mu Św.
Ła za rza na dwa wy kła dy, a obec nych by ło 61 osób.
Po wy kła dach zje dli śmy lunch w sto łów ce do mu
spo koj nej sta ro ści. Po lun chu mie li śmy spo łecz -
ność na sa li ze brań przy ka wie, her ba cie, cia stach,
ba to ni kach itp. oraz oko ło dwu go dzin ne ze bra nie
py tań i od po wie dzi.

17 sierp nia wy je cha li śmy z Düssel dor fu przez
Pra gę do Kra ko wa. Ze Sztan da rem Bi blij nym w rę -
ku cze ka li śmy, aż bra cia nas znaj dą, ale nie by ło to
ko niecz ne, gdyż brat Puz drow ski prze słał wcze -
śniej e -ma ilem na sze zdję cia bra ciom, któ rzy mie -
li wyjść po nas na lot ni sko. Brat Ozi mek i je go syn
Pa weł cze ka li na nas i za wieź li do swo je go do mu
w Ty chach, oko ło 90 km od Kra ko wa. Brat Woź nic -

ki przy je chał do do -
mu bra ter stwa
Ozim ków oko ło go -
dzi ny 2130 Wró cił
wła śnie z trzy dnio -
wej kon wen cji
na Ukra inie i prze -
je chał sa mo cho dem
po nad czte ry sta
osiem dzie siąt ki lo -
me trów do Ty chów.
Wy je chał ra no, ale
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prze kro cze nie gra ni cy pol sko -ukra iń skiej za bie ra
dwie go dzi ny lub na wet wię cej. Wiem, że cho dzi
on w mo cy Pa na, ale i tak zdu mie wa ją ce jest to, że
88-let ni czło wiek pro wa dzi trzy dnio wą kon wen cję
z wy kła da mi, ze bra nia mi py tań i od po wie dzi, jak
rów nież od by wa osob ne roz mo wy z brać mi,
po czym sam pro wa dzi sa mo chód ja dąc w na stęp -
ne miej sce. Oce nia my go ścin ność do mu bra ter -
stwa Ozim ków. 

W czwar tek zo sta li śmy za wie zie ni do Kra ko -
wa, gdzie za trzy ma li śmy się na czas kon wen cji,
w do mu bra ter stwa No wa ków. Wy naj mu ją oni
część swo ich po koi stu den tom, któ rzy tym cza so wo
się wy pro wa dzi li, więc my wpro wa dzi li śmy się
ra zem z bra tem Woź nic kim i sio strą Ku charz, na -
szym tłu ma czem. Bra ter stwo No wa ko wie, oprócz
za pew nia nia nam po sił ków, co dzien nie do wo zi li
nas na kon wen cję. Ich cór ka, któ ra mó wi po an -
giel sku po ma ga ła nam w tłu ma cze niu roz mów.

Pol ska kon wen cja roz po czę ła się w pią tek 21
sierp nia w Kra kow skim Cen trum Kon fe ren cyj -
nym. Na sa li ze brań za po dium roz wie szo no trans -
pa rent z na pi sem: „A te raz po zo sta ją wia ra, na -
dzie ja i mi łość, te trzy, lecz z nich naj więk sza jest
mi łość” – 1 Kor. 13:13. Kon wen cja roz po czę ła się
od od śpie wa nia pie śni po wi tal nej przez kil ka ma -
łych dziew czy nek.

Pro gram pol skiej kon wen cji miał na okład ce
tekst go dła rocz ne go: „A mo cen jest Bóg uczy nić,
aby ob fi to wa ła na was wszel ka ła ska, aby ście ma jąc
we wszyst kim za wsze wsze la ki do sta tek, ob fi to -
wa li ku wsze la kie mu uczyn ko wi do bre mu” – 2 Kor.
9:8. Na okład ce znaj do wał się rów nież krzyż i ko -
ro na. Sio stra Ku charz sie dzia ła obok sio stry Pa try -
cji przez ca łą kon wen cję, po ma ga jąc przy wszel -
kich tłu ma cze niach, ja kie by ły ko niecz ne.

Ze bra nie w pią tek ra no roz po czę ło się o go -
dzi nie 900 po wi ta niem, a na stęp nie był mój wy -
kład. Pro gram prze wi du je jed ną go dzi nę dla mów -
cy, a na stęp nie trzy dzie sto mi nu to wą prze rwę po -
mię dzy wy kła da mi. Kon wen cja za koń czy ła się
o go dzi nie 1630. Fre kwen cja te go dnia wy nio sła 680
osób, a 100 kom pu te rów by ło pod łą czo nych w ce -
lu od bie ra nia kon wen cji po przez In ter net. 

W so bo tę od by ło się na bo żeń stwo po ran ne
i ze bra nie świa dectw trwa ją ce go dzi nę i dwa dzie -
ścia mi nut. Po tem czter dzie sto mi nu to wa prze rwa
i póź niej ja mia łem wy kład. W pro gra mie by ła za -
pla no wa na usłu ga do chrztu, ale po nie waż nie by -
ło kan dy da tów, po pro szo no mnie, abym usłu żył
jesz cze raz. Na stęp nie by ło sym po zjum na te mat
Rzy mian 12:11: „W pra cy nie le ni wi, du chem pa -
ła ją cy, Pa nu słu żą cy”, w któ rym wzię ło udział

trzech bra ci. Kon wen cja za koń czy ła się o go dzi nie
17.00. Fre kwen cja te go dnia wy nio sła 910 osób,
a łącz nie 204 kom pu te ry by ły pod łą czo ne do In ter -
ne tu w ce lu słu cha nia kon wen cji na od le głość. Naj -
więk sza licz ba osób słu cha ją cych przez In ter net
w da nej chwi li wy nio sła 136.

Ostat nie go dnia kon wen cji, w nie dzie lę 23
sierp nia mia ło miej sce na bo żeń stwo po ran ne i ze -
bra nie świa dectw z wer se tem Man ny z 1 Kor.
13:13. Brat, któ ry pro wa dził ze bra nie, dał świa dec -
two o tym, jak przy szedł do Praw dy przez usłu gi
w wię zie niu. Brat Woź nic ki miał oko ło 50 py tań
na ze bra niu py tań i od po wie dzi, i od po wie dział ty -
le, ile by ło mo żli we w cią gu pół to rej go dzi ny. Po -
tem po now nie prze mó wi łem ja. Fre kwen cja wy -
nio sła w tym dniu 963 oso by i ca ły czas by ło pod -
łą czo nych po nad 120 kom pu te rów. Kon wen cja za -
koń czy ła się uwa ga mi koń co wy mi oraz Ucztą Mi -
ło ści. Bra cia po że gna li się przez ma cha nie chu s -
tecz ka mi.

Po je cha li śmy z po wro tem do bra ter stwa No -
wa ków na obiad. Za pro si li oni do swo je go do mu
nie któ rych in nych bra ci oraz zbór kra kow ski, któ -
ry re gu lar nie zbie ra się w ich do mu. Zbór w Kra -
ko wie li czy oko ło 15 osób i wie lu z nich przy je cha -
ło tam te go wie czo ru. Mie li śmy py ta nia i spo łecz -
ność do oko ło go dzi ny 20.00. Po tem po że gna li śmy
się i po szli śmy do swo je go po ko ju spa ko wać na sze
ba ga że.

Wszę dzie, gdzie spo ty ka li śmy się z brać mi, wy -
ra ża no chrze ści jań ską mi łość. W ka żdym miej scu
bra cia i sio stry gło so wa li, by śmy prze sła li wy ra zy
ich mi ło ści To bie, ro dzi nie Do mu Bi blij ne go, bra -
ciom w Sta nach Zjed no czo nych i wszyst kim in -
nym, z któ ry mi się spo tka my.

24 sierp nia wy le cie li śmy z Kra ko wa do Frank -
fur tu, skąd po czte ro go dzin nej prze rwie mie li śmy
sa mo lot do Chi ca go. W Chi ca go mu sie li śmy
przejść przez od pra wę cel ną w mię dzy na ro do wej
czę ści lot ni ska, a na stęp nie nasz ba gaż zo stał
spraw dzo ny i mu sie li śmy uzy skać kar tę wstę pu
na po kład w kra jo wej czę ści. Dwie go dzi ny póź -
niej po le cie li śmy do Min ne apo lis i do tar li śmy
do do mu o pół no cy. Nie spa li śmy 25 go dzin. By li -
śmy zmę cze ni, ale wdzięcz ni na sze mu Nie biań -
skie mu Oj cu za je go opatrz no ścio wą opie kę i cu -
dow ny przy wi lej, ja ki nam dał, spo tka nia z brać mi
i słu że nia im. Do brze by ło zo ba czyć, że tak wie le
bra ci i sióstr trzy ma się Praw dy i za rzą dzeń.

Twój brat w Je go słu żbie,
Brat Do nald Le wis

Piel grzym, Min ne so ta
PT, ‘09, 60-62
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PA STOR RUS SELL w to mie „Wal ka Ar ma ge do -
nu” na str. 58 stwier dził, że „na ro dy ‘chrze ści jań -

stwa” nie bacz nie po ty ka ją się w od daw na ulu bio -
nych przez sie bie ciem no ściach. Na wet ten świa tły
kraj szczy cą cy się swo ją wol no ścią,
któ ry pod wie lo ma wzglę da mi zo -
stał bar dziej uprzy wi le jo wa ny niż
wszyst kie in ne na ro dy, nie sta no wi
tu taj wy jąt ku. Do nie go ta kże by ły
kie ro wa ne licz ne ostrze że nia. Zwa -
żcie na nie mal pro ro cze sło wa mę -
czeń skie go pre zy den ta Sta nów
Zjed no czo nych, Abra ha ma Lin col -
na, skie ro wa ne do przy ja cie la z Il li -
no is [list do Wil lia ma F. El kin sa z 21
li sto pa da 1864 r.]. Tak pi sał pre zy -
dent na krót ko przed tym, jak go
za mor do wa no: „O tak, mo że my so -
bie wszy scy po gra tu lo wać, że ta okrut na woj -
na zbli ża się już do koń ca. Kosz to wa ła nas ona wie -
le pie nię dzy i krwi. Naj lep sza krew kwia tu ame ry -

kań skiej mło dzie ży zo sta ła ca ły mi stru mie nia mi
zło żo na na oł ta rzu na sze go kra ju, aby na ród mógł
żyć. By ła to go dzi na pró by dla na szej re pu bli ki.
Lecz w naj bli ższej przy szło ści do strze gam zbli ża ją -

cy się kry zys, któ ry od bie ra mi od -
wa gę i spra wia, że drżę o bez pie -
czeń stwo mo je go kra ju. W na stęp -
stwie woj ny na tro nie za sia dły kor -
po ra cje. Przed na mi jest era ko rup -
cji w wy so kich sfe rach, a wład cy fi -
nan so wi te go kra ju bę dą usi ło wa li
przed łu żyć swo je pa no wa nie od -
dzia ły wa jąc na ludz kie uprze dze -
nia, aż ca łe bo gac two sku pi się w rę -
ku nie licz nych, a re pu bli ka zo sta nie
znisz czo na. W tej chwi li czu ję więk -
szy nie po kój o bez pie czeń stwo mo -
je go kra ju niż kie dy kol wiek przed -

tem, na wet w środ ku woj ny”. En cy klo pe dia Lin col -
na au tor stwa Ar che ra H. Sha wa, str. 40.

PT, ‘09, 62

C O  P R Z E  W I  D Z I A Ł  L I N  C O LC O  P R Z E  W I  D Z I A Ł  L I N  C O L

PP R O  R O C  T W O  R O  R O C  T W O  AA B A  K U  K A  B A  K U  K A  
Ciąg dal szy z na sze go nu me ru je sien ne go

W NA SZYCH dwóch ostat nich nu me rach (na proś -
bę udo stęp nia my dar mo we eg zem pla rze) omó wi li -

śmy dwa pierw sze roz dzia ły te go pro roc twa z punk -
tu wi dze nia ty pu i an ty ty pu. Oto krót kie przy po mnie -
nie. Roz dział 1 opi su je la ment Aba ku ka, któ ry na ko -
niec Wie ku Ewan ge lii jest ty pem na bra ta Rus sel la,
a ta kże in nych wier nych stra żni ków spo glą da ją cych
na wie le ohyd nych grze chów cie le sne go Izra ela, bę dą -
ce go ty pem chrze ści jań stwa w Wie ku Ewan ge lii, oraz
je go za kło po ta nie wy ni ka ją ce z te go, że Bóg po zwa la,
by ta ki stan rze czy wciąż trwał; ob ja wie nie przez Bo -
ga za mia ru uży cia bez względ nych Chal dej czy ków,
bę dą cych ty pem wiel kiej ar mii wo jow ni ków, re wo lu -
cjo ni stów i anar chi stów w koń cu Wie ku Ewan ge lii
ce lem uka ra nia chrze ści jań stwa; wy ra że nie przez Aba -
ku ka uf no ści do Bo ga, jak rów nież za kło po ta nia wy -
ni ka ją ce go z te go, że Bóg za mie rza użyć nie go dzi -
wych Chal dej czy ków do uka ra nia sto sun ko wo bar -

dziej pra we go, cie le sne go Izra ela; oraz py ta nie Aba ku -
ka, czy Bóg do zwo li na to, by Chal dej czy cy kon ty nu -
owa li dzie ło znisz cze nia aż do sa me go koń ca.

W roz dzia le 2 pro rok zaj mu je sta no wi sko sto ją ce -
go na ubo czu, na wie ży stra żni czej, i zo sta je na gro dzo -
ny pro ro czym wi dze niem, w któ rym otrzy mu je od po -
wiedź na swo je py ta nia. Ba bi loń ski cie mięz ca zo sta je
przed sta wio ny pod sym bo lem pysz ne go, wy nio słe go,
zde gra do wa ne go, pi ja ne go, ko czow ni cze go i nie na sy -
co ne go czło wie ka osza la łe go na punk cie wła dzy,
na któ re go cie mię że ni wy po wia da ją pięć biad za po -
wia da ją cych ka rę, złu pie nie, itd., ja kie w słusz nym
cza sie ma ją spaść na nie go dzi we go cie mięz cę.

MO DLI TWA ABA KU KA

Prze cho dzi my obec nie do trze cie go roz dzia łu pro -
roc twa, któ ry za wie ra pięk ną i peł ną czci mo dli twę
Aba ku ka bę dą ce go pod wiel kim wra że niem otrzy ma -

1864



ne go od Bo ga, wspa nia łe go wi dze nia przy szłych wy -
da rzeń, za pi sa ne go w Abak. 2:2-20. Mo dli twa ta jest
ty pem peł nej czci re ak cji oraz ogła sza nia dal szych za -
ry sów Praw dy przez br. Rus sel la i po zo sta łych wier -
nych stra żni ków przy koń cu Wie ku, po tym, jak otrzy -
ma li pierw sze wspa nia łe ob ja wie nia Praw dy na cza sie
(mo dli twa Aba ku ka pro ro ka we dług roz ma itych pie -
śni zło żo na [na wzór ody – prze kład Ro ther ha ma],
Abak. 3:1).

Tak jak to już za zna czy li śmy przy oma wia niu
Abak. 2:2,3, po da wa nie przez Bo ga an ty ty picz ne mu
Aba ku ko wi an ty ty picz ne go wi dze nia – wspa nia łe go
Pla nu Wie ków (R 5374, 5731) – i je go wy ja śnia nie prze -
zeń in nym, ma cha rak ter po stę pu ją cy. Pro ces ten
trwał przez ca łą Pa ru zję i kon ty nu uje się w Epi fa nii
(PT ‘38, s. 188 u gó ry). Z wy jąt kiem kil ku przy pad ków,
Bóg naj pierw po dał te za ry sy an ty ty picz ne go wi dze -
nia, któ re by ły na cza sie w Pa ru zji, bra tu Rus sel lo wi,
„one mu słu dze wier ne mu i roz trop ne mu” (Mat.
24:45-47; E 9, s. 109-113), a przez nie go in nym.
Nie któ rzy, ta cy jak bra cia Ed ga ro wie,
po otrzy ma niu Praw dy na cza sie po -
przez br. Rus sel la wy ko ny wa li do brą
słu żbę, wy ja śnia jąc jej ró żne za ry sy
na ta bli cach (wy kre sach) tak, by in ni
mo gli je z ła two ścią zro zu mieć.

Mó wiąc o tej kwe stii z punk tu
wi dze nia br. Rus sel la, tak jak jest on
zo bra zo wa ny w an ty ty picz nym Aba -
ku ku, wie my, iż nim skoń czył się 1875
rok, zro zu miał on wie le za ry sów an ty -
ty picz ne go wi dze nia, łącz nie z ce lem
i spo so bem po wro tu na sze go Pa na, oraz
że opu bli ko wał bro szur kę na ten te mat w licz -
bie 50 000 eg zem pla rzy. Jed na kże, głów nie z te go
po wo du, że ad wen ty ści nie wła ści wie wy ko rzy sty wa -
li pro ro czy czas przy prze wi dy wa niu da ty rze ko me -
go po wro tu Je zu sa w cie le oraz rze ko me go znisz cze -
nia fi zycz ne go wszech świa ta, szy dził on z wy ko rzy -
sty wa nia chro no lo gii pro ro czej i był do niej uprze -
dzo ny. Nie był wów czas go to wy do te go, by przy jąć
i gło sić Praw dę o cza sie po wro tu Pa na oraz o in nych
te ma tach opar tych na pro roc twach cza so wych. Po -
cząw szy od stycz nia 1876 r. Pan w Swej ła ska wo ści za -
czął go tak pro wa dzić, by zro zu miał, że pro roc twa
cza so we są po trzeb ne (R 3821, 3822; E 9, s. 460-463)
oraz że 1335 dni z księ gi Da nie la wska zu je wprost
na 1874 r., ja ko czas po wro tu na sze go Pa na i po czą tek
żni wa Wie ku Ewan ge lii, kie dy to wi dze nie mia ło
prze mó wić i nie skła mać (E 6, s. 463).

Kie dy br. Rus sell roz po znał głos Bo ży mó wią cy
do nie go po przez pro roc twa cza so we, do nio słe zna ki
cza sów i wy da rze nia już się dzie ją ce, jak rów nież ma -
ją ce nie ba wem na stać ja ko wy peł nie nie tych pro roctw,
„on wier ny słu ga”, bę dąc z tych, któ rzy drżą na Sło wo
Bo że (Iz. 66:2, 5), stał w po dzi wie i peł nej czci bo jaź ni
przed Nim (O PA NIE! usły szaw szy wy rok twój ulą -

kłem się [heb. yare, ozna cza ta kże cześć – patrz 3 Moj.
19:31; 26:2; Ps. 89:7, gdzie sło wo to jest prze tłu ma czo -
ne ja ko cześć w an giel skim prze kła dzie Kró la Ja ku ba],
Abak. 3:2; por. z Dan. 10:8-17; E 9, s. 477-481). Z ta ki mi
my śla mi, łącz nie z prze ko na niem o ka rze nad cho dzą -
cej na chrze ści jań stwo, br. Rus sell po kor nie bła gał, by
Bóg po now nie do ko nał wy ba wie nia Swe go wier ne go
lu du i ob ja wił to wy ba wie nie, oraz by po mi mo te go, że
bę dzie uży wał ró zgi Swe go gnie wu na chrze ści jań -
stwo, oka zał ta kże mi ło sier dzie (O PA NIE! za cho waj
spra wę two ją w po środ ku lat, i ob jaw ją w po środ ku
lat; w gnie wie wspo mnij na mi ło sier dzie).

„W PO ŚROD KU LAT”

Świa do mość te go, cze go do wo dzi ły pro roc twa
cza so we, iż Dru ga Obec ność Pa na (Żyd. 10:37) i żni wo
roz po czę ły się w 1874 r., na peł ni ła bra ta Rus sel la tym
więk szą gor li wo ścią prze peł nio ną mi ło ścią, by gło sić
te rze czy in nym. Oświad cza on: „Świa do mość fak tu,

że je ste śmy już w okre sie żni wa, do da ła mi ta kie -
go bodź ca, by roz po wszech niać Praw dę, ja -

kie go ni gdy wcze śniej nie mia łem. Od ra -
zu zde cy do wa łem się na prze pro wa dze -

nie ener gicz nej kam pa nii na rzecz
Praw dy” (R 3822, par. 8; PT ‘50, s. 149,
kol. 2 u gó ry; por. z E 6, s. 454; PT
‘50, s. 44, 45; ‘54, s. 52).

Wio sna 1877 r. by ła po cząt -
kiem tej „ener gicz nej kam pa nii” i za -
po cząt ko wa ła okrzyk „Oto Ob lu bie -

niec” (Mat. 25:6), któ ry zo stał wy da ny
do kład nie w po ło wie dro gi – „w po -

środ ku lat” – po mię dzy je sie nią 1799 r.
a je sie nią 1954 r. Po przez tę kam pa nię roz -

po czę ło się pu blicz ne ob ja wia nie Bo skie go dzie -
ła wy ba wia nia Je go lu du w żni wie Wie ku Ewan ge lii
(2 Moj. 5:1-3; E 11, s. 71); a od tam te go cza su, pod czas
za ry sów gnie wu spa da ją ce go na no mi nal ny du cho wy
Izra el, zwłasz cza po cząw szy od je go wy plu cia z ust
Bo żych (Obj. 3:16) w 1878 r., po przez ró żne eta py oba -
la nia Ba bi lo nu, nie wąt pli wie oka zu je On mi ło sier dzie
Swo jej oczysz czo nej kla sie Świąt ni cy, Swo jej oczysz -
czo nej „kla sie po świę co nych” (PT ‘56, s. 25, par. 3).

A za tem wi dzi my, że Bo skie mi ło sier dzie ob ja wia -
ło się zwłasz cza od wio sny 1877 r. do je sie ni 1914 r.
w Je go wiel kich dzie łach wy ba wia nia do ko ny wa nych
na rzecz Ma lucz kie go Stad ka. Cho ciaż wciąż ob ja wia -
ło się ono dla człon ków Ma lucz kie go Stad ka po 1914
r. tak dłu go, jak by li oni w cie le, to od 1914 r. ob ja wia -
ło się w bar dziej szcze gól ny spo sób na rzecz Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych. 

Dru go rzęd ne za sto so wa nie wy ra że nia „w po środ -
ku lat” w ob rę bie głów ne go za sto so wa nia wspo mnia -
ne go po wy żej ma miej sce do kład nie na koń cu Pa ru -
zji 20 wrze śnia 1914 r. i przy roz po czę ciu Epi fa nii 21
wrze śnia 1914 r. Pa ru zja i Epi fa nia ma ją po 40 lat
w wą skim zna cze niu, któ re tu roz wa ża my (por. 2 Moj.
12:29; E 11, s. 150), cho ciaż w szer szym zna cze niu ka -
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żdy z tych okre sów wy cho dzi po za swój czter dzie sto -
let ni okres trwa nia. Pierw szy za rys pra cy wzglę dem
Wiel kiej Kom pa nii – wy zna wa nie swa wol nych grze -
chów chrze ści jań stwa nad ko złem Aza ze la (PT ‘34, s.
178) – roz po czął się od wy kła du br. Rus sel la wy gło szo -
ne go po po łu dniu 20 wrze śnia 1914 r. w Fort Worth
w sta nie Tek sas oraz od je go pu bli ka cji w ga ze tach na -
stęp ne go dnia. Pra ca wzglę dem ko zła Aza ze la i Le wi -
tów z Wiel kiej Kom pa nii jest wiel kim dzie łem wy ba -
wia nia do ko ny wa nym przez Bo ga na rzecz człon ków
Wiel kiej Kom pa nii, po ka zu jąc Je go wiel kie mi ło sier -
dzie dla nich w Dniu Je go Gnie wu (Ps. 110:5), wiel kie -
go uci sku, pod czas któ re go do ko nu je się ich oczysz -
cze nie (Obj. 7:14). W po dob ny spo sób ob ja wia się wiel -
kie dzie ło wy ba wia nia do ko ny wa ne przez Bo ga
na rzecz dru giej kla sy wy brań ców Epi fa nii – Mło do -
cia nych God nych, po ka zu jąc Je go mi ło sier dzie dla
nich w cza sie Je go Gnie wu.

Bez wąt pie nia wszy scy z po świę co ne go lu du Bo -
że go roz wa ża jąc ogrom bło go sła wieństw otrzy ma -
nych od Pa na, ma ją wie le po wo dów, by przy łą czyć się
do nich w wy sła wia niu Je ho wy za Je go do broć i za Je -
go wspa nia łe dzie ła do ko ny wa ne dla sy nów ludz kich
i w skła da niu Mu dzięk czy nie nia, al bo wiem jest On
do bry, al bo wiem na wie ki mi ło sier dzie Je go (Ps. 107)!

PO TĘ ŻNE DZIE ŁA BO ŻE

Mo dli twa Aba ku ka w Abak. 3:3 prze cho dzi od wy -
gła sza nia proś by – do roz wa ża nia i ob wiesz cza nia po -
tę żnych dzieł Bo żych, ob ja wia ją cych się zwłasz cza
w znisz cze niu nie go dzi wych i wy ba wie niu Je go lu du.
Sło wa pro ro ka w w. 3-15 są w du żej mie rze sym bo licz -
ne i ma ją w więk szym stop niu cha rak ter pro ro cze go
wi dze nia po łą czo ne go z ewi dent ny mi alu zja mi
do wspa nia łych rze czy, ja kich Bóg do ko nał dla Swe -
go lu du w prze szło ści – wy ba wie nia ich w cza sie wiel -
kie go uci sku i utra pie nia, jak np. wy ba wie nie ich
z Egip tu od uci sku, któ ry, gdy by nie Bóg, prze mógł -
by ich i znisz czył. Gdy Aba kuk roz wa żał i ob wiesz czał
te wspa nia łe dzie ła Bo że, na bra ły one dla nie go du żo
głęb sze go zna cze nia da jąc je mu, a po przez nie go in -
nym, cał ko wi tą pew ność, że osta tecz nie Bóg wy ba wi
Swój lud, po mi mo per spek ty wy in wa zji nie go dzi -
wych Chal dej czy ków w naj bli ższej przy szło ści, któ rej
to wa rzy szyć bę dą ucisk i utra pie nia. Rze czy wi ście,
w cza sach nie do li i nie uchron nie zbli ża ją ce go się uci -
sku, roz wa ża nie i wspo mi na nie Bo skie go po stę po wa -
nia wzglę dem Je go wier ne go lu du w „dniach prze -
szłych i la tach daw nych” (Ps. 77:6; Iz. 63:11-14) za -
wsze by ło po moc ne i pod no szą ce na du chu!

W an ty ty pie, od wio sny 1877 r. an ty ty picz ny Aba -
kuk w swej re ak cji na to wi dze nie zwró cił się w stro -
nę roz wa ża nia i ob wiesz cza nia po tę żnych dzieł Bo -
żych, a zwłasz cza Je go wiel kich do ko nań w cza sie uci -
sku, w Epi fa nii, ta kich jak po trzą śnię cie i znisz cze nie
kró lestw te go świa ta, usta no wie nie Kró le stwa Bo że go
oraz wy ba wie nie lu du Bo że go. Gdy an ty ty picz ny

Aba kuk roz my ślał o wer se tach Pi sma Świę te go,
a szcze gól nie o pro roc twach i ty pach opi su ją cych cu -
dow ne dzie ła do ko na ne przez Bo ga dla Je go lu du, ta -
kie jak wy ba wie nie z Egip tu i znisz cze nie fa ra ona i je -
go woj ska, itd., do strzegł on, że wer se ty te ma ją du żo
głęb sze zna cze nie, bę dąc ty pem obec ne go wy ba wie -
nia wy bra nych oraz osta tecz ne go wy ba wie nia wszyst -
kich, któ rzy kie dyś sta ną się lu dem Bo żym, jak rów -
nież znisz cze nia nie po praw nych, łącz nie z sza ta nem.
Frag men ty te po mo gły wy ja śnić ró żne czę ści an ty ty -
picz ne go wi dze nia (Abak. 2:2,3) oraz da ły an ty ty picz -
ne mu Aba ku ko wi, a po przez nie go ta kże in nym, ra do -
sne za pew nie nie, że w słusz nym cza sie nie wąt pli wie
na dej dzie wy ba wie nie dla wier nych dzie ci Bo żych,
po mi mo wzbu dza ją cej gro zę per spek ty wy nad cią ga -
ją ce go cza su uci sku, któ re mu to wa rzy szyć bę dą przy -
tła cza ją ce pró by i utra pie nia.

An ty typ Aba ku ka 3:3-15 jest po dob ny w wie lu
aspek tach do an ty ty pu Fa ry (Sędz. 7:9-15; E 9 s. 405-
416), w któ rym br. Rus sell jest przed sta wio ny ja ko
oso ba wi dzą ca oraz in for mu ją ca o wie lu świec kich
i re li gij nych zna kach cza sów wska zu ją cych na ry chłe
oba le nie chrze ści jań stwa.

Wy ra że nie z w. 3 „Gdy Bóg szedł od po łu dnia
[‘z Te man” w in nych prze kła dach], a Świę ty z gó ry Fa -
ran”, jest bar dzo po dob ne do wy ra że nia uży te go
przez Mo jże sza w 5 Moj. 33:2, gdzie ma my sce nę
przy gó rze Sy naj, u pod nó ża któ rej obo zo wa li Izra eli -
ci. Wy da je się, że w tam tym kon tek ście Mo jżesz mó -
wił o chwa le Bo ga zstę pu ją cej na nich i przy rów ny wał
ją do słoń ca, któ re wscho dząc za le wa ło ich świa tłem
z gó ry Sy naj, lecz naj pierw by ło wi dzia ne, jak wscho -
dzi i oświe ca ich z Se ir na da le kim wscho dzie, z naj wy -
ższe go szczy tu w gó rzy stych wy ży nach Te ma nu, któ -
re jest po łu dnio wym re jo nem Edo mu (he braj skie sło -
wo te man ozna cza po łu dnie i czę sto jest tak tłu ma -
czo ne, np., w Iz. 43:6; wśród współ cze snych Ży dów to
sa mo sło wo wy stę pu je ja ko Je men), a po tem świe ci ło
na gó ry Fa ran ku pół noc ne mu wscho do wi Sy na ju.
Gdy słoń ce uno si ło się wy żej na nie bie, to osta tecz nie
świe ci ło i rzu ca ło swo je pro mie nie na obóz Izra ela.
Naj wy raź niej Mo jżesz użył te go prze no śnie do opi sa -
nia ob ja wie nia chwa ły Bo żej i rzu ce nia przez Nie go
świa tła na Izra el (5 Moj. 33:2: „z pra wi cy je go [wy cho -
dził] za kon ogni sty da ny im [‘by ich pro wa dzić”
w prze kła dzie Ro ther ha ma)”.

W Sędz. 5:4,5 (Ps. 68:8,9), w pie śni De bo ry i Ba ra -
ka przed sta wio na jest po dob na sce na, lecz jest ona
opi sy wa na w kon tek ście bi twy i zwy cię stwa – trium -
fal ny marsz Bo ga po dą ża ją ce go dro gą słoń ca wscho -
dzą ce go z Se ir (naj wy ższe go szczy tu w Te ma nie)
przez po le Edo mu, by przy nieść bło go sła wień stwa
lu do wi. Wy da je się, że w po dob ny spo sób jest uży wa -
ny sym bol słoń ca w Abak. 3:3-15. Po nad to, trium fal ny
marsz Bo ga jest wy raź nie przed sta wio ny w tym frag -
men cie. Te man ozna cza tu Edom ja ko ca łość.
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Po ma za niec Je ho wy jest uka za ny ja ko ten, któ ry
jest „do sta tecz ny do wy ba wie nia”. Po ma za niec Je ho -
wy przy cho dzi w zwy cię skim mar szu z wiel kiej rze -
zi w Edo mie (por. Obj. 19:11-16), któ ry jest ty pem
na chrze ści jań stwo (Jer. 49:7-22; Ezech. 25:12-14; Amo -
sa 1:11,12; P 4, s.14-20; E 14, s. 463-466; PT ‘37, s. 178).
Pan mó wi nam, że wów czas (1) „dzień po msty był
w ser cu mo im” oraz (2), „rok od ku pio nych mo ich
przy szedł” (Iz. 63:4; P 1, s. 308). Wy ra że nia te po ka zu -
ją po dwój ne dzie ło przy koń cu Wie ku: (1) oba le nie
sta re go oraz (2) usta na wia nie no we go po rząd ku, czy
też dys pen sa cji (P 2, s. 22).

PO DWÓJ NE DZIE ŁO BO GA

Nie wąt pli wie an ty ty picz ny Aba kuk roz po znał
z Pi sma Świę te go i ze zna ków cza su, jak rów nież ogło -
sił to in nym, że wów czas, pod ko niec Wie ku Ewan ge -
lii, Bóg po przez Swe go Po ma zań ca na dej dzie w zwy -
cię skim mar szu z te go po dwój ne go dzie ła: (1) znisz -
cze nia chrze ści jań stwa (Bóg [Elo ah – wiel ka i po tę -
żna isto ta Bo ska] szedł [‘przy cho dzi” i w po dob ny spo -
sób do koń ca w. 15 po wi nien być za sto so wa ny czas te -
raź niej szy – patrz przy pis w prze kła dzie A.R.V.; por.
z Ps. 50:3] od po łu dnia [z Te ma nu], w. 3) oraz (2) usta -
no wie nia Ty siąc let nie go Kró le stwa (a Świę ty z gó ry
Fa ran [ob fi tu ją cy w li sto wie lub pie cza ry]. Se la).

To cie ka we, że trzy przy pad ki wy stą pie nia sło wa
„se la” w trze cim roz dzia le Aba ku ka są je dy ny mi, po -
za Psal ma mi, przy pad ka mi uży cia te go sło wa w Bi blii.
Uży cie te go sło wa oraz de dy ka cja dla przed niej sze go
nad śpie wa ka mi po ka zu je, że naj wy raź niej mo dli twa
Aba ku ka by ła uży wa na ja ko
psalm śpie wa ny w po słu gach
świą tyn nych. Za pew ne ‘se la”
słu ży ło ja ko prze ryw nik
w mu zy ce, praw do po dob nie
wska zu jąc na to, że w tym
miej scu po win na być pau za,
za pew nia ją ca prze rwę na re -
flek sję na te mat wła śnie prze -
ka za ne go po sła nia. Naj wy raź -
niej mia ło ono ta kże za cel łą -
cze nie dwóch frag men tów,
po mię dzy któ ry mi by ło
umiesz cza ne, wska zu jąc
na zmia nę, na no wy ro dzaj
my śli, któ ry nie mniej jed nak
był zwią za ny z my śla mi wła śnie ukoń czo ny mi. By ła
to re la cja pa ra le li zmu, po rów na nia, kon tra stu, przy -
czy ny i skut ku, kon ty nu acji my śli po dy gre sji, lub
ogól ni ka, po któ rym na stę po wa ło do pre cy zo wa nie. 

Wy da je się, że zmia na z w. 3 jest zmia ną ty pu
przy czy na – sku tek, bo wiem w wy ni ku po dwój ne go
dzie ła przy go to waw cze go do ko ny wa ne go przez Bo -
ga – znisz cze nia przez Nie go chrze ści jań stwa (Je go
na dej ście od po łu dnia [z Te ma nu]) oraz usta no wie nia
przez Nie go Ty siąc let nie go Kró le stwa (gó ra Fa ran) –
za ja śnie je słoń ce spra wie dli wo ści w Kró le stwie, nio są -

cym uzdro wie nie w swo ich pro mie niach (Mal. 4:2;
Mat. 13:43) przy no sząc bło go sła wień stwa świa tło ści,
ży cia, zdro wia itd. dla wszyst kich, któ rzy sta ną się lu -
dem Bo żym pod No wym Przy mie rzem. Wspa nia łe
Bo skie przy mio ty bę dą ota czać Chry stu sa, Gło wę
i Cia ło – no we wła dze du cho wej kon tro li, a ludz kie
spo łe czeń stwo przy szłe go świa ta, „w któ rym spra -
wie dli wość miesz ka”, bę dzie „od naj mniej sze go z nich
aż do naj więk sze go z nich” wy sła wiać i wy chwa lać
Bo ga (okry ła nie bio sa sła wa je go, a chwa ły je go zie mia
peł na by ła; 2 Pio tra 3:13; Jer. 31:34; Obj. 5:13).

An ty ty picz ny Aba kuk roz po znał i mó wił o wiel -
kim za ja śnie niu Praw dy na cza sie i jej Du cha (szcze -
gól nie w żni wie), ob ja wia ją cym wspa nia ły Bo ski plan
zba wie nia, z któ re go ema nu je olśnie wa ją ca mą drość,
spra wie dli wość, mi łość i moc, gdyż jest on ta ki jak
Sam Bóg, Wiel kie Źró dło wszel kiej Praw dy (ja sność je -
go by ła ja ko świa tłość [‘świa tło sło necz ne” w prze kła -
dzie Le ese ra; por. z Iz. 60:19,20; Ps. 84:12], w. 4). Zo sta -
ło roz po zna ne i ogło szo ne, że wiel kie bły ski Praw dy
i bło go sła wieństw nad cho dzą dla wszyst kich z ro dza -
ju ludz kie go z czy nów si ły Je go do ko ny wa nych w Ty -
siąc le ciu, któ re to czy ny z te go po wo du, że na le żą
głów nie do przy szło ści, by ły w du żej mie rze ukry te
na pe wien czas przed ogó łem ro dza ju ludz kie go (ro -
gi [pro mie nie – w prze kła dach A.R.V. i Ro ther ha ma]
by ły na bo kach je go, a tam by ła skry ta si ła je go).

He braj skie sło wo ke ren, prze tłu ma czo ne tu taj ja ko
„ro gi”, po cho dzi od he braj skie go cza sow ni ka ka ran
zna czą ce go „pchać”, tak jak przy wy su wa niu ro gów

lub wy pusz cza niu pro mie ni
świa tła. Na wia sem mó wiąc,
cza sow nik ten jest po praw nie
prze tłu ma czo ny na „lśni ła”
w od nie sie niu do twa rzy Mo -
jże sza w 2 Moj. 34:29,30, 35.
Jed na kże Wul ga ta, tłu ma cze -
nie Bi blii na ła ci nę do ko na ne
oko ło 400 ro ku na szej ery uży -
wa ne przez Ko ściół Rzym sko -
ka to lic ki, w po wy ższym wer -
se tach przed sta wia twarz Mo -
jże sza ja ko po sia da ją cą ro gi,
a nie ja ko świe cą cą. Dla te go
też ka to lic kie rzeź by i sztu ka
cza sa mi nie wła ści wie uka zu ją

Mo jże sza ja ko po sia da ją ce go ro gi na czo le. 

Zo sta ło roz po zna ne i przed sta wio ne, że moc Bo ża
uży wa na prze ciw ko sza ta no wi w po słu dze Dru gie go
Ad wen tu Chry stu sa za czę ła dzia łać, za nim roz po czął
się wiel ki ucisk w 1914 r., w pierw szych dzie wię ciu an -
ty ty picz nych pla gach, ja kie Chry stus spro wa dził
na sza ta na, je go sług i im pe rium, cze go ty pem by ło
pierw szych dzie więć plag, ja kie Bóg po przez Mo jże sza
i Aaro na spro wa dził na fa ra ona, je go sług i Egipt. Dzie -
sią ta pla ga jest kul mi na cją an ty ty picz nych plag i jest za -
da wa na po przez wiel ki ucisk, kie dy dzia ła niu Je ho wy
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to wa rzy szą szcze gól ne znisz cze nia (Przed ob li czem je -
go szedł mór, a wę gle pa ła ją ce szły przed no ga mi je go,
w. 5; por. z 2 Moj. 7:14 – 12:30; E 11, s. 116-157). 

BÓG PO TRZĄ SA WSZYST KI MI NA RO DA MI

An ty ty picz ny Aba kuk do strzegł i na uczał, że Bóg
w koń cu Wie ku zwra ca Swo ją uwa gę na wa run ki
w ludz kim spo łe czeń stwie i po czy na jąc od 1878 r. osą -
dza je po przez Chry stu sa, Swo je go Na miest ni ka (sta -
nął [2 Moj. 2:24,25; Dan. 12:1; Ps. 82:1-5; E 11, s. 29; P
2, s. 147; E 6, s. 454] i roz mie rzył zie mię, w. 6); że ka -
zał zwa żyć chrze ści jań stwo i zna lazł je lek kim (Dan.
5:27; E 9, s. 449), w wy ni ku cze go obec nie, w koń cu
Wie ku, spa da ją nań Je go ka ry, kie dy to w cza sie uci -
sku po trzą sa On wszyst ki mi na ro da mi (wej rzał i roz -
pro szył na ro dy [spra wił, że na ro dy za drża ły – prze -
kład Ro ther ha ma, Youn ga, itd.]; Ps. 68:9, Ag. 2:6,7;
Żyd. 12:26-28); oraz że wsku tek te go, na wet daw no
usta no wio ne i rze ko mo sta bil ne, kró le stwa te go świa -
ta są oba la ne, a po mniej sze mo car stwa im pe rium sza -
ta na, jak kol wiek do brze by by ły ugrun to wa ne, są po -
wa la ne (skru szo ne są gó ry wiecz ne, i skło ni ły się pa -
gór ki daw ne; Dan. 2:34,35,44; Obj. 2:26,27). Cho ciaż
osta tecz nie wszyst kie tro ny tej zie mi ma ją zo stać oba -
lo ne, nie tak bę dzie z Kró le stwem Bo żym pod pa no -
wa niem Chry stu sa, al bo wiem jest ono „wła dzą wiecz -
ną, któ ra nie bę dzie od ję ta, a kró le stwo je go, któ re
nie bę dzie ska żo ne” (dro gi je go są wiecz ne; Dan.
7:9,14; 2:44).

Przed oczy umy słu pro ro ka przy wie dze ni zo sta -
ją dwaj wro go wie Izra ela (Abak. 3:7): Chu szy ci oraz
Ma dia ni ci. Wy da je się, że Chu szy ci (Etiop czy cy),
o któ rych tu mo wa, za miesz ki wa li we Wschod niej
Ara bii (1 Moj. 10:7; 1 Kron. 1:9; 4 Moj. 12:1; 2 Kron.
21:16; Ezech. 27:20-22). Praw do po dob nie są to ci sa mi,
o któ rych mo wa w 2 Kron. 21:16, któ rzy są ty pem
„naj bar dziej zde pra wo wa nych grzesz ni ków” (E 3, s.
229). Z ta kich ustę pów Pi sma Świę te go, jak 4 Moj. 31
roz dział, tak jak jest on wy ja śnio ny w E 9, s. 255, do -
wia du je my się, że Ma dia ni ci (Ma dian – spór) są ty -
pem „po le mi stów, któ rzy bro nią błę du i ata ku ją
praw dę”.

An ty ty picz ny Aba kuk wi dział i ogła szał, że w mia -
rę jak obec nie, przy koń cu Wie ku, wy cho dzą ostre, de -
ma sku ją ce praw dy i są dy Bo że prze ciw ko złu i zło -
czyń com, a wszyst kie rze czy, ja kie mo gą zo stać po -
trzą śnię te – wszyst kie rze czy, któ re nie są opar te
na praw dzie i spra wie dli wo ści – są po trzą sa ne, usu -
wa ne (Żyd. 12:27) i nisz czo ne, zaś zwy cię ska moc Bo -
ża jest ob ja wia na, miej sca za miesz ki wa nia grze chu
do zna ją utra pień, a do mo stwa błę du trzę są się (wi -
dzia łem na mio ty Chu san pró żno ści pod da ne {‘bę dą -
ce w udrę ce” – w prze kła dzie KJV}, a opo ny [za sło ny
na mio tów] zie mi Ma diań skiej drża ły, w. 7).

GNIEW BO ŻY

Rze ki wspo mi na ne w Bi blii są czę sto uży wa ne
do te go, by przed sta wiać na ro dy z ró żnych punk tów

wi dze nia: Jor dan – na ro dy w swej zor ga ni zo wa nej
po sta ci znaj du ją ce się pod klą twą, a Nil – na ro dy pod -
da ne świa to wym mo car stwom pod pa no wa niem sza -
ta na, an ty ty picz ne go fa ra ona. An ty ty picz ny Aba kuk
roz po znał i na uczał z Pi sma Świę te go (P 4), że obec nie,
przy koń cu Wie ku, na na ro dy zstą pi wie le utra pień
i cier pie nia, itd., zwłasz cza w cza sie wiel kie go uci sku.
Roz po znał i na uczał, że bę dzie mia ło to miej sce
w związ ku z roz dzie le niem na ro dów w wy ni ku an ty -
ty picz ne go ude rze nia Jor da nu (R 5846; E 3, roz. 2)
przy prze cho dze niu kró lestw te go świa ta spod do mi -
na cji sza ta na pod pa no wa nie Chry stu sa (Obj. 11:15). 

Gdy do strze ga no, na ucza no i oma wia no ta kie czy -
ny Je ho wy w od nie sie niu do na ro dów chrze ści jań -
stwa oraz Je go po dob ne czy ny w od nie sie niu
do wzbu rzo nych mas ludz ko ści, czę sto po wsta wa ło
py ta nie: „Czy Bo skie nie za do wo le nie, obu rze nie
i gniew są skie ro wa ne prze ciw ko nim, że w ta ki ostry
spo sób za mie rza On wy stą pić prze ciw ko nim ze Swo -
imi na uka mi i zba wien ny mi or ga ni za cja mi (iza li się
na rze ki roz pa lił gniew twój? Iza li na mo rze roz gnie -
wa nie two je, gdyś je chał na ko niach two ich i na wo -
zach two ich zba wien nych” Abak. 3:8)? 

An ty ty picz ne mu Aba ku ko wi, a po przez nie go in -
nym, zo sta ło wy ja śnio ne, że w żni wie, a zwłasz cza
w cza sie uci sku, w związ ku z oba la niem im pe rium
sza ta na, ofen syw na broń Bo ga, a w szcze gól no ści Je -
go moc wy strze li wa nia ostrych, kon tro wer syj nych
prawd, wy raź nie za ma ni fe stu je się w ostrej kry ty ce,
de ma sko wa niu i ka ra niu zła oraz zło czyń ców (jaw nie
od kry ty jest łuk twój [wy cią gnię ty z po krow ca], w. 9).
W Swo im Sło wie Bóg przy rzekł, że na dej dzie ta ka
ostra kry ty ka, de ma sko wa nie i ka ry. Wy ka zał On ta -
kże, że są one je dy nie ko niecz ny mi środ ka mi to wa rzy -
szą cy mi re ali za cji ce lu, ja kim jest usta no wie nie za sad
praw dy i spra wie dli wo ści (Ps. 72:1-3; Iz. 2:4; Sof. 3:8,9;
Ag. 2:6,7; Ps. 97:2, Iz. 28:17) na ca łej zie mi i bło go sła -
wie nie wszyst kich na ro dów zie mi po przez Abra ha ma
i je go na sie nie w je go dwu na stu po ko le niach, za rów -
no du cho we, jak i ziem skie, zgod nie z Przy mie rzem
zwią za nym przy się gą, za war tym z Abra ha mem, Iza -
akiem i Ja ku bem, kie dy po ko le nia te by ły wciąż w ich
bio drach (dla przy się gi po ko le niom wy rze czo nej;
1 Moj. 22:16-18; 26:4; 28:14; 5 Moj. 9:5; Dz. Ap. 3:25;
Gal. 3:7-9,29; Obj. 7:4-8). A za tem ma my tu taj od po -
wiedź na py ta nie – w zde kla ro wa nym ce lu Bo ga, ja -
kim jest oba le nie im pe rium sza ta na, grze chu i błę du,
a usta no wie nie praw dy i spra wie dli wo ści dla bło go -
sła wie nia Je go lu du.

An ty ty picz ny Aba kuk wi dział i ogła szał, że Bo -
skie ka ry spa da ją ce w Dniu Po msty są za rów no ko -
niecz ne jak i spra wie dli we (P 4, roz. 3); że przy cho dzą
na ko go kol wiek tyl ko w naj le piej po ję tym in te re sie
da nej oso by i że są za mie rzo ne „na ka ra nie” [‘dla po -
pra wy” – w prze kła dzie KJV] (Abak. 1:12); że ka żdy,
kto umie ra w cza sie uci sku, a nie jest obec nie na pró -
bie do ży cia, bę dzie miał swo ją wła sną, in dy wi du al ną,
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peł ną i zu peł ną spo sob ność uzy ska nia zba wie nia
po tym, jak prze bu dzi się w Kró le stwie pod No wym
Przy mie rzem, kie dy to nikt nie umrze z in ne go po wo -
du, jak tyl ko za swo je wła sne, oso bi ste grze chy (Jer.
31:30); że po śród uci sku ci, któ rzy bę dą szu kać spra -
wie dli wo ści i po ko ry, bę dą mieć wiel ką prze wa gę
nad in ny mi, i być mo że w ja kiś spo sób ukry ją się na -
wet przed nim (Sof. 2:3; P 1, s. 334). W ten spo sób an -
ty ty picz ny Aba kuk po ka zał, jak Bóg w Swo im gnie wie
bę dzie pa mię tał o mi ło sier dziu na wet w sto sun ku
do świa ta. 

Sło wo „se la” na stę pu ją ce po wtrą co nym py ta niu
z w. 8 oraz od po wie dzi na nie w w. 9 wy da je się łą czyć
po przed nie in for ma cje o wy ba wia niu Izra ela z ty mi,
któ re zo sta ną po da ne po tem. Oprócz te go, że rze ki są
uży wa ne do przed sta wia nia na ro dów, są ta kże cza sa -
mi wy ko rzy sty wa ne do te go, by przed sta wiać Praw dę
(por. E 5, s. 510, 511), ta kże czy stą (np. Ps. 46:5; Obj.
22:1,2) al bo zmie sza ną z błę dem (Ezech. 34:18,19; Mat.
7:25,27). W Obj. 12:15-17 wiel ka rze ka wo dy przed sta -
wia ostre praw dy do ty czą ce praw czło wie ka, itd., któ -
re wy pły nę ły w cza sie Re wo lu cji Fran cu skiej (P 3, s. 65-
67). Od tam te go cza su praw dy re li gij ne i świec kie w co -
raz więk szym stop niu wy pły wa ją na po wierzch nię, ze
szcze gól nym na si le niem w okre sie żni wa. 

An ty ty picz ny Aba kuk wi dział i na uczał, że w koń -
cu Wie ku Bóg dzie li ludz kie spo łe czeń stwo na ró żne
czę ści, zwłasz cza na kon ser wa ty stów i ra dy ka łów, po -
przez ta kie wy pusz cza nie prawd świec kich i re li gij -
nych (roz dzie li łeś rze ki zie mi), że
kró le stwa chrze ści jań stwa czę ścio -
wo roz po zna ją, iż ma ni fe sta cją Bo -
skiej mo cy są wi dzia ne przez nie
bez pre ce den so we wy da rze nia
i wa run ki ist nie ją ce obec nie,
w koń cu Wie ku, ta kie jak obec ność
wiel kie go kry zy su w ludz kich
spra wach, z któ rym w spo sób
oczy wi sty nie są w sta nie so bie
sku tecz nie po ra dzić, w wy ni ku
cze go wiel ce się trwo żą (wi dzia ły
cię gó ry i za drża ły) [Ps. 97:4;
114:6,7; Dan. 5:5,6; Łuk. 21:26; P 1,
s. 323; E 9, s. 445] w. 10).

Po nad to, br. Rus sell do strzegł
w Pi śmie Świę tym i gło sił: że
ogrom Praw dy wy cho dzą cej
przy koń cu Wie ku cał ko wi cie
znisz czy ta kie błę dy jak wiecz ne mę ki, nie śmier tel -
ność czło wie ka, świa do mość umar łych, itd. (po wódź
wód prze mi nę ła {‘prze pły wa” w prze kła dzie KJV}
[por. z Iz. 28:17; E 16, s. 295]); że w cza sie uci sku zbun -
to wa ne ma sy bę dą gło śno wy krzy ki wać upra wia jąc
pro pa gan dę i agi ta cję (prze paść [‘ot chłań mor ska”
w prze kła dzie KJV] wy da ła głos swój; Ps. 46:4; E 2, s.
308) i bę dą się gać wy so ko, by po chło nąć na wet naj wy -
ższe szczy ty ludz kie go spo łe czeń stwa, łącz nie z wła -

dza mi re li gij ny mi (głę bo kość rę ce swo je pod nio sła;
Ps. 107:26; PT „50, s. 172).

„SŁOŃ CE I KSIĘ ŻYC SIĘ ZA TR ZY MA ŁY”

Bóg nad mie nia, że Je go zwy cię stwo nad Amo rej -
czy ka mi w do li nie Ga ba on (Joz. 10:8-14; Iz. 28:21), kie dy
to „za trzy ma ło się słoń ce, i sta nął księ życ” (R 3344, 3345;
E 1, s. 357-359; BS „53, s. 45) jest ty pem, a w an ty ty pie jest
to część dziw ne go dzie ła Bo ga... Je go nie zwy czaj nej
spra wy (Abak. 1:5). Po ko na nie pię ciu kró lów amo rej -
skich oraz ich wojsk (Joz. 10:5) przez Jo zu ego i Izra el
jest ty pem po ko na nia pię ciu wiel kich prze sie wa ją cych
błę dów i klas okre su żę cia żni wa Wie ku Ewan ge lii (E 5,
roz. 2) przez Je zu sa i Je go wier nych na śla dow ców (E 10,
s. XIII; E 9, s. 555), ja ko czę ści „nie zwy czaj nej spra wy” Bo -
ga do ko ny wa nej obec nie, w koń cu Wie ku.

An ty ty picz ny Aba kuk wi dział i na uczał: że No wy
Te sta ment i Sta ry Te sta ment prze sta ną rzu cać dal sze
świa tło na wo dzów prze sie wa czy oraz ich zwo len ni -
ków (słoń ce i księ życ się za trzy ma ły [umil kły, zro bi -
ły się nie ak tyw ne] w miesz ka niu swo im [Jo el 2:31;
Mat. 24:29; Łuk. 21:25,26; Dz. Ap. 2:20; E 6, s. 506; P 4,
s. 584, 590-596], w. 11), kie dy uka że się świa tło ostrych
słów Sło wa Bo że go (przy je go świe tle [‘ja ko świa tło”
w prze kła dzie A.R.V.] la ta ły strza ły twe [„grad” –
twar de, po ra ża ją ce praw dy – Iz. 28:17]) oraz wte dy,
kie dy ja sne świe ce nie Praw dy (2 Tes. 2:8) bę dzie się
co raz bar dziej uwi dacz niać w po le micz nej li te ra tu rze
wy da wa nej w ce lu ob ja wia nia ich błę dów (i przy bla -
sku lśnią cej się włócz ni two jej); oraz że Bóg w Dniu

Swe go Gnie wu, w cza sie uci sku,
przej dzie zwy cię sko przez ca łe
chrze ści jań stwo w Swo im gnie -
wie, któ ry ob ja wia się prze ciw ko
wszel kiej nie spra wie dli wo ści,
i po de pcze na ro dy pod sto pa mi
Swo imi (w za gnie wa niu po de pta -
łeś zie mię, w za pal czy wo ści młó -
ci łeś po gan, w. 12; Jer. 51:33; Sof.
1:14-18; 3:8). 

W ty pie po de pta nie, czy też
młó ce nie po gan obej mo wa ło Bo -
ską ka rę dla Chal dej czy ków, któ -
ra, jak za po wia dał dru gi roz dział
pro roc twa Aba ku ka, mia ła na dejść
w słusz nym cza sie. W an ty ty pie
ozna cza to, że szcze gól nie w póź -
niej szych eta pach uci sku Bóg ta kże
uka rze wiel ką ar mię wo jow ni ków,

re wo lu cjo ni stów i anar chi stów oba la ją cych chrze ści -
jań stwo, z po wo du po peł nia ne go przez nich zła, któ re -
go do pusz cza ją się zwłasz cza w cza sie uci sku. 

DWA WY BA WIE NIA

Po nad to, w żni wie an ty ty picz ny Aba kuk roz po -
znał z Pi sma Świę te go i ogło sił in nym po cie sza ją ce
na du chu za pew nie nie, że wszyst kie te wiel kie dzie -
ła znisz cze nia ma ją okre ślo ne za da nia do wy ko na nia,
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a głów nym z nich nie jest wca le wy mie rze nie ka ry,
lecz ra czej wy ba wie nie lu du Bo że go: (1) wy ba wie nie
wy bra nych Wie ku Ewan ge lii: (a) Po ma zań ca Bo że go
– Chry stu sa, Gło wy i Cia ła, oraz (b) Wiel kie go Lu du
(Obj. 7:9-17), ca łe go Ko ścio ła Pier wo rod nych, jak rów -
nież (c) po świę co nych nie spło dzo nych z du cha – Mło -
do cia nych God nych (wy sze dłeś na wy ba wie nie lu du
swe go, w. 13); oraz (2) wy ba wie nie nie wy bra nych,
ka żde go „kto chce” (Obj. 22:17) ze świa ta ludz ko ści,
cze go Bóg do ko na w dru gim wy ba wie niu po przez
Po ma zań ca – Swe go Chry stu sa, Po śred ni ka No we go
Przy mie rza (na wy ba wie nie z Po ma zań cem two im).

ZNISZC ZE NIE IM PE RIUM SZA TA NA

Jed nym z pierw szych czy nów na sze go Pa na po Je -
go po wro cie w 1874 r. by ło roz po czę cie wią za nia sza -
ta na ja ko jed nost ki, sta no wią ce wstęp do za po cząt ko -
wa nia ata ku ma ją ce go znisz czyć je go im pe rium. Zo -
sta ło to zo bra zo wa ne w zwią za niu mo ca rza sta no wią -
cym wstęp do roz chwy ce nia je go do mu (Mat. 12:29;
Mar ka 3:27; R 4695). Chry stus, Gło wa i Cia ło (Ko ściół
zmar twych wsta ły w 1878 r. ja ko pierw sza część po -
chwy ce nia, Obj. 19:14-16; 17:14), jest uka za ny ja ko
woj sko wy cho dzą ce do ata ku na im pe rium sza ta -
na pod do wódz twem Je zu sa. Ostrym mie czem wy -
cho dzą cym z Je go ust – Praw dą na te ma ty świec kie
i re li gij ne – bi je On na ro dy (E 2, s. 127). An ty ty picz ny
Aba kuk wi dział i na uczał, że bi cie sza ta na (prze bi łeś
gło wę z do mu nie zbo żni ka) jest do ko ny wa ne od 1878
r. (E 6, s. 454) po przez ob ja wia nie cał ko wi te go ze psu -
cia do mu, czy li im pe rium sza ta na (od kryw szy grunt
aż do szyi, Se la).

Sło wo „se la” uży te w tym miej scu praw do po dob -
nie wska zu je na prze rwę na roz my śla nie o do pie ro co
wspo mnia nym wiel kim ogól nym wy da rze niu – po bi -
ciu sza ta na po przez ob ja wie nie cał ko wi te go ze psu cia
je go im pe rium; wy da je się też, że słu ży ono po łą cze -
niu te go ogól ni ka z do pre cy zo wa niem po nim na stę -
pu ją cym. To do pre cy zo wa nie jest nie zwy kłym za ry -
sem zwią za nym z po bi ciem sza ta na, gło wy do mu bez -
bo żni ka, „bo ga te go świa ta” (2 Kor. 4:4), do wód cy
wro giej ar mii – jest to po bi cie aniel skich i ludz kich
przy wód ców je go ko hort, a zwłasz cza pa pie stwa
(łącz nie z hie rar chią), głów nych jed no stek w „bo żni -
cy sza ta na” (Obj. 2:9; 3:9), oraz sek ciar skie go ka to lic -
kie go i pro te stanc kie go kle ru. Bóg nie tyl ko po da je
po stę pu ją cą Praw dę, któ ra zmu sza pa pie stwo i sek -
ciar ski kler do od wro tu, ale ta kże zsy ła na nich wiel -
kie złu dze nia (2 Tes. 2:8-11, w prze kła dzie Bi blii Gdań -
skiej od da no ja ko „sku tek błę dów”) i czy ni „stół ich si -
dłem i uło wie niem, i otrą ce niem, i od pła tą” (Rzym.
11:9). W wie lu przy pad kach wy ko rzy stu jąc ich wła -
sne, sprzecz ne ze so bą na uki, by zdys kre dy to wać sek -
ciar skich wo dzów sza ta na (Sędz. 7:22; E 5, s. 219, 220),
Bóg cał ko wi cie oba la i po bi ja ich błę dy, jak rów nież
nisz czy obej mo wa ne przez nich wła dze urzę do we
i złe dzie ła we wszyst kich ich wo jow ni czych gru pach
i po le mi zu ją cych sek tach (po tłu kłeś [prze bi łeś, gwał -

tow nie prze kłu łeś] ki ja mi gło wę je go [wo dzów w prze -
kła dzie Le ese ra] wsi [he braj skie wy od ręb nień – sekt]
je go, w. 14). Bóg do ko nu je te go za rów no w Du żym,
jak i w Ma łym Ba bi lo nie.

W cza sach koń ca, a zwłasz cza od ru chu Mil le ra
i utwo rze nia Związ ku Ewan ge licz ne go w 1846 r. (P 3,
s. 119), sek ciar scy wo dzo wie, po mi mo ró żnic mię dzy
ni mi sa my mi, w mniej szym lub więk szym stop niu
dzia ła li i na dal dzia ła ją w po ro zu mie niu dla do bra
wspól ne go ce lu, ja kim jest prze ciw sta wie nie się Praw -
dzie (Ja na 3:19). Nie na wi dzą jej, zwłasz cza dla te go, że
ob ja wia ona ich błę dy i nie wła ści we prak ty ki, „ka żdy
bo wiem, kto źle czy ni, nie na wi dzi świa tło ści” (Ja -
na 3:20), a po nie waż nie na wi dzą jej sa mej, nie na wi dzą
ta kże jej sług (Mat. 10:22). 

Ich ata ki do ko ny wa ne przy po mo cy ró żnych środ -
ków, ta kich jak ostra cyzm (Iz. 66:5), fał szy we przed sta -
wia nie i oszczer stwa (Mat. 5:10-12), boj kot re li gij ny
(Obj. 13:15-17), oszu stwa (2 Tym. 3:13), itd., by ły
i wciąż są przy pusz cza ne na tych sług, a w spo sób
naj bar dziej za cie kły ata ko wa ny jest zwłasz cza an ty ty -
picz ny Aba kuk – brat W. Mil ler, br. Rus sell, br. John -
son oraz in ni wier ni stra żni cy. An ty ty picz ny Aba kuk
roz po znał i ogła szał, że ci sek ciar scy wo dzo wie nie
bę dą szczę dzić wy sił ków usi łu jąc go zmia żdżyć (gdy
się bu rzy li ja ko wi cher [wście kle pę dzi li – Le eser], aby
mię roz pro szy li), oraz że bę dą czer pać wie le ra do ści
z kno wań po dej mo wa nych ce lem pod stęp ne go znie -
wo le nia lub znisz cze nia je go sa me go oraz in nych po -
kor nych (we se li li się, ja ko by po żreć mie li ubo gie go
w skry to ści; Ps. 10:8-11).

Na te za ry sy Praw dy, któ re zo ba czył an ty ty picz ny
Aba kuk, na sza uwa ga zo sta je zwró co na w Abak.
3:13,14. Gło sił on, że obec nie, pod ko niec Wie ku, Bóg
po przez Chry stu sa po bi je sza ta na, ob ja wia jąc je go im -
pe rium ja ko na wskroś ze psu te; że Bóg po przez Chry -
stu sa przy uży ciu Praw dy cał ko wi cie oba li i po bi je
błę dy, jak rów nież znisz czy po sia da ne wła dze urzę do -
we i złe dzie ła pod wład nych sza ta na, zwłasz cza tych,
któ rzy sprze ci wia li się an ty ty picz ne mu Aba ku ko wi
usi łu jąc go zmia żdżyć. Na sku tek te go im pe rium sza -
ta na zo sta nie znisz czo ne, a on sam i je go upa dli anio -
ło wie zo sta ną cał ko wi cie ogra ni cze ni, tak „aby nie
zwo dził wię cej na ro dów, ażby się wy peł ni ło ty siąc
lat” (Obj. 20:3, 7). Bóg ma do ko nać wy ba wie nia ca łe -
go Swe go lu du („lu du swe go” – w. 13), naj pierw wy -
bra nych, a na stęp nie, po tym, jak za słu ga Je zu sa zo sta -
nie za sto so wa na na rzecz świa ta, ka żde go z nie wy bra -
nych „kto, chce”, a na rzę dziem uży tym do re ali za cji
te go ce lu bę dzie Chry stus, Gło wa i Cia ło, Po śred nik
No we go Przy mie rza. 

Po nad to an ty ty picz ny Aba kuk wi dział i ogła szał
osta tecz ne do ko na nie Bo skie go pla nu zba wie nia ludz -
kiej ro dzi ny, łącz nie z osta tecz ną pró bą ro dza ju
przy koń cu ty sią ca lat, kie dy sza tan zo sta nie roz wią -
za ny i wyj dzie, by zwo dzić na ro dy (Obj. 20:7-9); wte -
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dy Bóg ra zem ze Swo imi na uka mi przej dzie
przed Swym lu dem po śród za gro żeń te go cza su (je -
cha łeś przez mo rze na ko niach two ich, w. 15), na wet
po śród naj więk sze go nie bez pie czeń stwa – za gro że -
nia wtó rą śmier cią (przez gro ma dę [spię trzo ną fa lę –
A.R.V.] wód wiel kich; Ps. 77:20). Dzię ki po słusz ne mu
i uwa żne mu po dą ża niu za ty mi na uka mi, wier ni, kla -
sa „owiec”, do stą pią osta tecz ne go wy ba wie nia, pod -
czas gdy kla sa „ko złów” zgi nie z sza ta nem i je go za -
stę pa mi we wtó rej śmier ci. Wów czas „wszel ka nie -
pra wość za tka usta swe” (Ps. 107:42), a wszyst kie isto -
ty na nie bie i zie mi przy łą czą się do wiel kie go hym nu
wy sła wia nia Je ho wy, cze go ty pem jest wiel ka pieśń
wy ba wie nia śpie wa na przez Mo jże sza i dzie ci Izra ela
(2 Moj. 15:1-21; E 11, s. 276-296).

RE AK CJA ABA KU KA

Tak jak po ka zu je w. 16 re ak cja Aba ku ka na rze czy,
któ re wi dział pro ro czo, jak rów nież na od świe że nie
w swo im umy śle wspa nia łych wy ba wień z prze szło -
ści, a zwłasz cza wy ba wie nia lu du Bo że go z Egip tu
po śród znisz cze nia je go wro gów, by ła po dob na do re -
ak cji z w. 2, z tą ró żni cą, że by ła du żo in ten syw niej sza. 

Po dob nie ob ja wi ła się re ak cja br. Rus sel la oraz in -
nych wier nych stra żni ków w an ty ty pie, kie dy
przy koń cu Wie ku sa mi zo ba czy li i po da wa li in nym
wie le dal szych ob ja wień „Praw dy na cza sie”, czer pa -
nych z na uk o cza sie wy peł nia nia się pro roctw oraz
z ty pów Sło wa Bo że go. Kie dy je roz wa ża li oraz za sta -
na wia li się nad nad cho dzą cym znisz cze niem w cza sie
uci sku, „ja kie go nie by ło, ja ko na ro dy po czę ły być, aż
do te go cza su” (Dan. 12:1) – któ ry jest ta kże na zy wa -
ny „na wał no ścią gra du”, „wi chrem wy wra ca ją cym”,
„by stro ścią wód gwał tow nej po wo dzi”, „mio tłą spu sto -
sze nia” (Iz. 28:2; 14:23; P 4, s. 528; E 2, s. 138, 139), itd.
– jak rów nież nad ogrom ny mi wstrzą sa mi, znisz cze -
niem, prze le wem krwi oraz cier pie niem zwią za nym
z oba la niem im pe rium sza ta na, „obec ne go złe go świa -
ta”, by li wiel ce po ru sze ni, od czu wa li trwo gę, cześć
i współ czu cie (gdym to sły szał, za trząsł się brzuch mój,
w. 16; por. z Jer. 4:19; E 14, s. 335; PT „44, s. 81, par. 1).
Na uki wy gła sza ne przez nich ust nie i na pi śmie zna -
la zły się pod wiel kim wpły wem prze sła nia, ja kie Bóg
im dał (na ten głos drża ły war gi mo je).

Szcze gól nie z po wo du ka ta stro fy, ja ka nie ba wem
mia ła do się gnąć chrze ści jań stwo, a któ ra wi dzia na by -
ła przez człon ków an ty ty picz ne go Aba ku ka „z moc -
niej szej mo wy pro roc kiej”, ich czło wie czeń stwo czu ło
się tak, jak gdy by zgni li zna wstą pi ła do ich naj bar dziej
we wnętrz nych or ga nów (zgni łość [zgni li zna – Ro ther -
ham] we szła w ko ści mo je); nie po ko ili się oni, jak po -
ra dzi so bie ono w uci sku nad cho dzą cym na chrze ści -
jań stwo, kie dy na dej dzie wiel ka ar mia wo jow ni ków,
re wo lu cjo ni stów i anar chi stów, aby je oba lić (wszy -
ste kem się trząsł, sły sząc, że mam od po cząć w dzień
utra pie nia [Ps. 119:120], gdy przy cią gnie na ten lud
nie przy ja ciel, aby go przez woj nę wy gła dził).

Po nad to, słusz nie tro ska li się oni o swo je wła sne
du cho we do bro oraz o do bro du cho we in nych, za da -
jąc ta kie py ta nia, jak: „Kto się ostoi, gdy on się oka że
[pod czas Je go Epi fa nii, czy li Apo ka lip sy, cza su uci -
sku]?”, „Al bo wiem przy szedł dzień on wiel ki gnie wu
je go, i któż się ostać mo że?” (Mal. 3:2; Obj. 6:17). Czy
w Dniu Gnie wu Bo że go oni sa mi oraz in ni z lu du Bo -
że go, bę dą w sta nie za cho wać od po czy nek wia ry
(Mat. 11:28,29; Żyd. 4:3) oraz swo je sta no wi sko?

ZWY CIĘ STWO WIA RY

Koń cząc swo ją mo dli twę (w. 17-19) Aba kuk wy ra ził
wie le ra do snej pew no ści. Na wet gdy by drze wa owo co -
we i win ni ce nie przy nio sły owo ców, po la nie wy da ły
plo nów i nie by ło by owiec ani by dła – ra do wał by się on
w Je ho wie, Bo gu swe go zba wie nia, je go nie za wod nym
źró dle si ły, wie dząc że Bóg bez wąt pie nia za pew ni rze -
czy nie zbęd ne do ży cia je mu sa me mu oraz wszyst kim
in nym spra wie dli wym ży ją cym z wia ry swej, oraz że
w słusz nym cza sie, wy peł nią się wszyst kie ce le Bo ga,
łącz nie z wy mie rze niem ka ry cie mięz cy i wy ba wie niem
Je go lu du. Choć wszyst ko in ne mo że za wieść, to Je ho wa
i Je go Sło wo na pew no nie mo gą za wieść!

Aba kuk wy ra ził swo ją uf ną i ra do sną pew ność
sło wa mi, któ re rzad ko coś prze wy ższa, je śli w ogó le,
co do po etyc kie go pięk na, pod nio sło ści oraz to nu czu -
łej i nie zmien nej wier no ści wo bec Bo ga, bez wzglę du
na ja kie kol wiek ze wnętrz ne prze ciw no ści. Gdy je go
sło wa by ły ko mu ni ko wa ne in nym, a być mo że uży -
wa ne ja ko psalm w po słu gach świą tyn nych (w. 19,
ostat nie zda nie), bez wąt pie nia by ły źró dłem wiel kiej
po mo cy i za chę ty dla wie lu. Za iste, Bóg czy ni je bło -
go sła wień stwem dla wie lu aż po dziś dzień. 

Bez wąt pie nia, w an ty ty pie br. Rus sell oraz in ni
wier ni stra żni cy wy ra ża li wie le po dob nej ra do snej
pew no ści. Cho ciaż uro dzaj ocze ki wa ny w pew nych
aspek tach oraz w związ ku z pew ny mi kla sa mi w Bo -
skim pla nie nie nad szedł, lub je go na dej ście się opóź -
nia ło, oni ta kże wy ra ża li moc ną i nie zmien ną de ter mi -
na cję, by ra do wać się w Bo gu, ich wiel kim Wy ba wi cie -
lu, oraz by po le gać na Je go si le, wie dząc, że po przez
Chry stu sa za spo koi On wszyst kie ich po trze by, oraz
że w słusz nym cza sie wszyst kie je go ce le, łącz nie ze
znisz cze niem im pe rium sza ta na oraz wy ba wie niem
lu du Bo że go, nie wąt pli wie się speł nią! In ni, sły sząc
i czy ta jąc ta kie sło wa br. Rus sel la oraz in nych wier -
nych stra żni ków, dzię ki nim ta kże do zna wa li i wciąż
do zna ją wiel kich bło go sła wieństw, po mo cy i za chę ty.
Ja ko je den z przy kła dów ta kich słów mo że my przy to -
czyć sło wa, któ re po ja wia ją się ta kże w Po sta no wie niu
Po ran nym: „Co kol wiek by się sta ło, wia ra moc no mo -
że ufać je mu”, czę sto uży wa ne w ta kich oko licz no -
ściach przez br. Rus sel la oraz in nych.

Na te mat an ty ty pu Abak. 3:17-19 mo żna by po dać
du żo wię cej, ale je go roz wa że nie odło ży my do na -
sze go ko lej ne go nu me ru.

PT, ‘09, 63-70
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Z ła ski Pa na Re dak tor miał przy wi lej od być
szó stą pod róż do Eu ro py, a mo dli twy bra ci i je go
sa me go otrzy ma ły ob fi tą od po wiedź w po sta ci
licz nych bło go sła wieństw zla nych na wciąż
zwięk sza ją cą się licz bę bra ci oświe co nych Epi fa -
nią w Eu ro pie. Wy je cha li śmy z Do mu Bi blij ne go
7 czerw ca, po ukoń cze niu ca łej pra cy, któ rą mie -
li śmy do wy ko na nia przed wy jaz dem, a oko ło
sze ściu go dzin póź niej wy pły nę li śmy z por tu
w No wym Jor ku w sied mio dnio wą pod róż
do So uthamp ton w An glii, gdzie do tar li śmy bez -
piecz nie 15 czerw ca wcze snym po po łu dniem. Za -
rów no pod róż do Eu ro py, jak i po wrót do Ame -
ry ki by ły bar dzo przy jem ne, gdyż na sza sta ra do -
bra zna jo ma – cho ro ba mor ska – trzy ma ła się
od nas z da le ka. W ka żdej z pod ró ży na po tka li -
śmy je dy nie 36 go dzin lek ko sztor mo wej po go dy.
By li śmy nie co znu że ni na po cząt ku ka żdej pod -
ró ży, ale obie by ły dość od prę ża ją ce i przy ich
koń cu czu li śmy się le piej niż na po cząt ku. Du żo
pod ró żo wa li śmy dro gą mor ską, gdyż nie tyl ko
dwu krot nie prze mie rzy li śmy Atlan tyk, ale ta kże
pły nę li śmy mo rzem z An glii do Nor we gii oraz
na wszyst kie trzy spo tka nia w Da nii. W nich
wszyst kich w bar dzo wi docz ny spo sób do świad -
cza li śmy mi łu ją cej opie ki i ochro ny Pa na. 

W tym sa mym dniu, w któ rym do pły nę li -
śmy do So uthamp ton w An glii, do tar li śmy
na czas do Re ading, pierw sze go miej sca po by tu
w An glii, by usłu żyć bra ciom w dwóch ze bra -
niach, na któ re przy by ło też pię ciu bra ci z Lon -
dy nu, gdyż nie by li śmy w sta nie do trzy mać ter -
mi nu wi zy ty w Lon dy nie. Sta tek Le wia tan,
na któ ry pier wot nie za re zer wo wa li śmy bi le ty
na obie prze pra wy, zo stał wy co fa ny, a Deutsch -
land, na któ ry zo sta ła prze nie sio na na sza re zer -
wa cja, do tarł do An glii trzy dni póź niej od spo -
dzie wa nej da ty przy by cia, ja ką wcze śniej po da -
li śmy bra ciom. Fakt ten zmu sił nas ta kże do skró -
ce nia po by tu w Man che ste rze i w Bol ton. Po -
nie waż po wsta ły no we zbo ry w Dar ling ton
i Mid dles bro ugh w An glii, słu ży li śmy tam no -
wym bra ciom przez czte ry dni, skąd po je cha li -
śmy do Edyn bur ga, gdzie spę dzi li śmy dwa bło -
go sła wio ne dni w na szym je dy nym szkoc kim

zbo rze epi fa nicz nym. Po za koń cze niu dzie wię -
cio dnio wej wi zy ty u na szych dro gich bra ci bry -
tyj skich, któ ra przy nio sła nam wie le bło go sła -
wieństw, wy ru szy li śmy z Edyn bur ga do New
Ca stle -on -Ty ne, skąd pa row cem uda li śmy się
do Ber gen w Nor we gii. Dwu dzie sto jed no go -
dzin na pod róż prze nio sła nas do pięk nie po ło żo -
ne go Ber gen, gdzie na na brze żu z mi ło ścią po wi -
ta ło nas oko ło 20 dro gich bra ci. Przy by li śmy wy -
star cza ją co wcze śnie na wie czor ne nie dziel ne
ze bra nie i wy je cha li śmy oko ło 48 go dzin póź -
niej, po prze pro wa dze niu sze ściu usług, któ re
Pan zwień czył swo im bło go sła wień stwem.
Po noc nej pod ró ży po cią giem wśród jed nych
z naj pięk niej szych kra jo bra zów, ja kie kie dy kol -
wiek wi dzie li śmy, wi docz nym dzię ki pół noc -
nym let nim no com, pod czas któ rych mo żna czy -
tać ca łą noc bez sztucz ne go oświe tle nia, do tar li -
śmy do Oslo, sto li cy Nor we gii. Od cza su na szej
ostat niej wi zy ty po wstał tam no wy zbór. Mie li -
śmy tam osiem bło go sła wio nych usług w cią gu
dwóch i pół dnia. Cho ciaż nasz zbór w Oslo li czy
oko ło 10 człon ków, to jest w tym mie ście oko ło
40 in nych bra ci, któ rzy są mniej lub bar dziej za -
in te re so wa ni Praw dą epi fa nicz ną i wy da je się, że
wię cej osób do łą czy do wie rzą cych oświe co nych
Praw dą epi fa nicz ną.

Po noc nej pod ró ży do tar li śmy do Ko pen ha -
gi w Da nii. Po Skan dy na wii pod ró żo wa li śmy
z pię cio ma in ny mi dro gi mi brać mi, wśród któ -
rych był brat Da niel sen, nasz przed sta wi ciel
na Da nię i Nor we gię, któ ry w cza sie wszyst kich
na szych pię ciu pod ró ży po Nor we gii i Da nii słu -
żył ja ko nasz tłu macz. Pod czas trzech duń skich
kon wen cji prze pro wa dzi li śmy 17 usług i mie li -
śmy ra dość z da wa nia świa dec twa o tym, jak
Pan bło go sła wi Sło wo, jak rów nież ze spo łecz no -
ści na tych trzech kon wen cjach, któ re od by ły się
w Ko pen ha dze, Ron ne (na wy spie Born holm,
le żą cej na Mo rzu Bał tyc kim 200 km na wschód
od Ko pen ha gi) i w Ran ders. Łącz nie w Nor we -
gii i Da nii spo tka li śmy się z po nad 200 na szy mi
dro gi mi brać mi ze Skan dy na wii i cie szy my się,
że mo że my zdać spra woz da nie z te go, że pra ca
Pań ska i Sło wo ma ją się tam do brze. Po nie waż
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nie uda ło nam się zna leźć od po wied nie go tłu -
ma cza, nie mo gła od być się kon wen cja w Szwe -
cji, na któ rą za re zer wo wa li śmy dwa dni.
W związ ku z tym od da li śmy te dni bra ciom
z Oslo i Ko pen ha gi, któ rzy przez to zo sta li do -
dat ko wo po bło go sła wie ni. 

Po dwu dnio wym po by cie w Niem czech,
9 lip ca przy je cha li śmy do Pol ski, a wy je cha li -
śmy 24 lip ca po po łu dniu. Od by ło się tam osiem
kon wen cji, ka żda po trzy dni, choć my by li śmy
obec ni tyl ko na dwóch dniach ka żdej z nich.
W na szych pol skich kon wen cjach wzię ło udział
pra wie 2500 ró żnych bra ci; nie któ rzy z nich od -
by li dłu gie pod ró że pie szo, by być na kon wen -
cji, a je den z nich, ka to lik, któ ry do pie ro za czy -
nał po zna wać Praw dę, mu siał przejść na pie -
cho tę 96 km w ka żdą stro nę, aby wziąć udział
w kon wen cji. Na si pol scy bra cia znaj du ją się
w du żych prze śla do wa niach wy ko nu jąc ak tyw -
ną pra cę dla Pa na, cze go do wo dem jest 106 osób
ochrzczo nych w okre sie od czerw ca do 6 sierp -
nia. Po za tym 12 bra ci fran cu skich sym bo li zo wa -
ło swo je po świę ce nie 14 sierp nia. W Pol sce pe -
wien de tek tyw, podże ga ny przez sę dzie go nie -
na wi dzą ce go lud Praw dy, bar dziej gor li wy niż
zo rien to wa ny, wniósł prze ciw ko nam oska rże -
nia o by cie ko mu ni stycz nym agi ta to rem, lecz
z ja kie goś po wo du nie do szło do po sta wie nia
za rzu tów i nie nie po ko jo no nas wię cej, po in for -
mo wa no nas je dy nie, że żą da się od nas wy ja -
śnień, o któ re ni gdy wię cej nie po pro szo no. Pan
wiel ce po bło go sła wił pra cę w Pol sce, a my ma -
my wie le wspo mnień z po przed nich spo łecz no -
ści z tam tej szy mi brać mi. Prze pro wa dzi li śmy
tam 40 usług w cią gu 16 dni, śred nio po pięć
w ka żdych dwóch dniach. 

Po nie waż od pa dła nam wi zy ta w Al za cji,
dzię ki uzy ska nym dwóm dniom na pod róż mię -
dzy Ka to wi ca mi w Pol sce a Lo zan ną w Szwaj ca -
rii, mie li śmy nie co bar dzo po trzeb ne go od po -
czyn ku po mię dzy na szy mi wi zy ta mi w Pol sce
i Szwaj ca rii. Dni te wy ko rzy sta li śmy na wi zy tę
w Dreź nie, Lip sku i Mo na chium w Niem czech
oraz Lu cer nie w Szwaj ca rii. Pod jąw szy po now -
nie pra cę w Lo zan nie 29 lip ca, pra co wa li śmy
nie prze rwa nie do 18 sierp nia, kie dy to wy ru -
szy li śmy z Pa ry ża do Cher bo ur ga na pa ro wiec.
W tej czę ści na szej pod ró ży piel grzym skiej mie -
li śmy nie mal po pięć usług w cią gu ka żdych
dwóch dni. W tym cza sie spę dzi li śmy trzy dni
wśród na szych fran cu sko ję zycz nych bra ci

w Szwaj ca rii, pięć dni wśród pol sko ję zycz nych
bra ci we Fran cji, sie dem dni wśród bra ci fran cu -
skich i czte ry dni wśród bra ci bel gij skich. Wszę -
dzie Pan ob fi cie po bło go sła wił usłu gi i w ten
spo sób speł nił wie le mo dlitw. 

Łącz nie prze pro wa dzi li śmy pod czas tej pod -
ró ży 129 usług, z któ rych trzy by ły do pu blicz no -
ści, prze by li śmy 25 259 km i prze ma wia li śmy
do oko ło 2900 – 3000 ró żnych bra ci. By li śmy po -
za Do mem Bi blij nym do kład nie 11 ty go dni
i 2 dni, z cze go 21 dni zo sta ło w ca ło ści po świę -
co nych na pod róż bez prze pro wa dza nia żad -
nych usług. Dla te go na sze 129 usług zo sta ło prze -
pro wa dzo nych w cią gu 8 ty go dni i 2 dni, tj. 58
dni. Nie pró bo wa li śmy omó wić du że go za kre su
te ma tów. Oprócz ze brań od po wie dzi na py ta -
nia wy ko rzy sta li śmy je dy nie 12 ró żnych te ma -
tów i głów nie pod czas wi zyt przed sta wia li śmy
czte ry wy kła dy: „Ru ta – typ i an ty typ” w dwóch
wy kła dach, „Go dzi na z Ob ja wie nia 17:12” oraz
„Szó sty z ośmiu wiel kich cu dow nych dni”. Mie li śmy
prze świad cze nie, że są one spe cjal nym po kar -
mem na cza sie na tę pod róż i dla te go przed sta -
wia li śmy je pra wie wszę dzie. Przy wieź li śmy ze
so bą ze staw dzie się ciu zdjęć Do mu Bi blij ne go
ma ją cych po ka zać dzie sięć wy ko ny wa nych tam
dzieł. Bra cia bar dzo się z nich cie szy li, bo bę dąc
za in te re so wa ni pra cą, oczy wi ście za in te re so wa -
li się też cen trum pra cy epi fa nicz nej.

Tak jak w ubie głych la tach, sio stra John son,
któ ra zaj mo wa ła się za mó wie nia mi oraz li sta mi
pod czas na szej nie obec no ści, przy sła ła nam
do Pa ry ża więk szość ko re spon den cji, któ ra
uzbie ra ła się od cza su, gdy nasz se kre tarz opu -
ścił Dom Bi blij ny, by do łą czyć do nas w Pol sce.
Ko re spon den cję tę prze czy ta li śmy i od po wie -
dzie li śmy na nią na pa row cu w dro dze po wrot -
nej do do mu, i w ten spo sób znacz nie zmniej szy -
li śmy ilość ocze ku ją cej ko re spon den cji, wy ma -
ga ją cej na szej uwa gi po po wro cie do Do mu Bi -
blij ne go, gdzie cze ka nas wie le pra cy do wy ko -
na nia po mię dzy dniem na sze go po wro tu, 25
sierp nia, a wy jaz dem w na szą je sien ną pod róż
piel grzym ską, 6 paź dzier ni ka. Bra cia, pro si my
Was, przy łącz cie się do nas w dzięk czy nie niu
i wy chwa la niu Bo ga za Je go licz ne bło go sła wień -
stwa pod czas na szej pod ró ży piel grzym skiej
i w mo dli twach o Pań skie bło go sła wień stwo
na je sien ną pod róż piel grzym ską bra ta Jol ly’ego
i nas sa mych.
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DZIŚ prze ana li zu je my księ gę Ru ty. Ra no roz wa ży -
my pierw szy i dru gi roz dział, a wie czo rem, je śli

Bóg po zwo li, trze ci i czwar ty. Na sza ana li za do ty czy
Ru ty – ty pu i an ty ty pu. Księ ga Ru ty opi su je okres
od 1844 r. do 1921 r. Pierw szy roz dział do ty czy wy da -
rzeń, któ rych an ty ty py mia ły miej sce od 1844 r.
do 1874 r., a roz dział dru gi do ty czy wy da rzeń, któ re
mia ły miej sce od 1874 r. do 1881 r. Okre sem, w któ rym
za cho dzą wy da rze nia po da ne w ty picz nym opi sie,
jest pa no wa nie sę dziów. Dla te go po cząt ko we wy da -
rze nia z księ gi Ru ty są ty pem wy da rzeń sprzed Pa ru -
zji. Głód, o któ rym jest mo wa w pierw szym roz dzia -
le, do ty czy nie do stat ku Praw dy w la tach od 1844

do 1874. Pierw szy roz dział mó wi o ro dzi nie skła da ją -
cej się z mę żczy zny, je go żo ny i dwóch sy nów. Imię
Eli me lech ozna cza „po tę żny król”, No emi ozna cza „mi -
łe uspo so bie nie”, Ma ha lon ozna cza „cho ro wi ty”, a Che -
li jon ozna cza „znisz cze nie”. 

Eli me lech przed sta wia wo dzów utra cju szy ko -
ron, któ rzy znaj do wa li się w ru chu Mil le ra od 1825
r. do 1844 r. i któ rzy ode szli z po wro tem do Ba bi lo -
nu w la tach 1844 – 1874. No emi przed sta wia utra cju -
szy ko ron pro wa dzo nych przez wo dzów utra cju -
szy ko ron. Ma ha lon przed sta wia bar dziej wier nych
prób nie uspra wie dli wio nych wo dzów, a Che li jon
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Nie na le gaj. Niech Or fa za wró ci,

i je śli ją ser ce tam cią gnie, niech do Mo abu po wró ci.

Ja mej oj czy zny już nie znam, 

ani o ście żki, po któ rych błąd kro czy, dbam.

Dłoń, któ rej ona nie wi dzi – do strzec nie mo że,

wciąż mnie za chę ca, bym z to bą szła w po ko rze.

Nie na le gaj. Ja ką kol wiek dro gę obie rzesz

i ja nią kro czyć bę dę, do brze wiesz.

A gdzie kol wiek dom swój za ło żysz,

tam i mo je szczę ście po mno żysz. 

Dla cie bie re zy gnu ję z wszyst kie go, co by ło mo je go.

By zy skać lud twój i Bo ga two je go.

Nie na le gaj. Gdy ży cie za cznie ga snąć,

i to bą, mat ką mą, śmierć ze chce za wład nąć,

ra zem z to bą sta wię czo ła ciem nej do li nie,

i gdzie ty bę dziesz po grze ba na, niech po cho wa ją i mnie.

Me gwiaz dy prze wod nie – ty i twój Bóg,

Te raz na wet śmier ci cios roz łą czyć nas nie bę dzie mógł!

Cór ko Mo abu, do brześ uczy ni ła,

żeś w dro gę do kra ju obie ca ne go ru szy ła! 

Tam słoń ce spra wie dli wo ści za świe ci ła Bo ska dłoń,

tam lud jest wy bra ny, tam wód czy stych toń.

W mle ko i miód bę dziesz opły wać,

Bóg Izra ela cię przyj mie, na ni czym nie bę dzie ci zby wać.

Tam ni gdy ser ca twe go nie prze szy je strza ła

ża lu nad umar ły mi, któ rych tak ko cha łaś.

I ra dość cię ogar nie jak bez den ne mo rze,

No we druh ny ozdo bią two je ślub ne ło że;

Licz ne po tom stwo wo kół cie bie roz kwit nie,

Mat ką kró lów zo sta niesz na zwa na za szczyt nie.

Bar dziej jesz cze je steś uprzy wi le jo wa na: 

do za ło że nia ro du zo sta łaś ob ra na,

Te go, co za grzesz ne go czło wie ka prze lać miał Swą krew

i sza ta na po kru szyć, z li nii Ju dy Lew.

Imię two je na wie ki jest bło go sła wio ne,

w dzie jach ro du ludz kie go chlub nie tak wsła wio ne.
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mniej wier nych po śród prób nie uspra wie dli wio nych
wo dzów. Wszy scy oni uczest ni czy li w ru chu Mil le -
ra, a fakt, że opu ści li lud Praw dy i po wró ci li do Ba -
bi lo nu, jest po ka za ny w tym, że ro dzi na ta wy szła
z Ju dy i uda ła się do Mo abu. Wy da się nam to oczy -
wi ste, gdy przy po mni my so bie, że Ka na an przed sta -
wia zie mię tych, któ rzy znaj du ją się w Praw dzie
i w du chu Praw dy. Mo ab przed sta wia błąd i du cha
błę du w no mi nal nym ko ście le. Fakt, że Ka na an był
zie mią obie ca ną Izra elo wi, przy wią zał Izra ela do tej
zie mi. De cy zja o jej opusz cze niu i uda niu się do Mo -
abu uka zu je nie wier ność tych bra ci znaj du ją cych się
w świe tle tych na uk i dla te go ozna cza to, że uczy ni -
li krok do ty łu. 

Śmierć Eli me le cha jest ty pem utra ty ży cia du -
cho we go przez wo dzów utra cju szy ko ron, a fakt, że
No emi zo sta ła po zba wio na swo je go mę ża przed sta -
wia fakt, że utra cju sze ko ron zo sta li po zba wie ni swo -
ich wo dzów. Ich dwaj sy no wie, któ rzy zo sta li po zba -
wie ni oj ca, przed sta wia ją prób nie uspra wie dli wio -
nych, któ rzy nie mie li już tych spo sob no ści słu żby.
Ma łżeń stwo tych dwóch sy nów wska zu je na to, że
zy ska li oni uspra wie dli wio nych ja ko swo ich to wa -
rzy szy. Imię Ru ta ozna cza przy jaźń i jest ty pem tych
spo śród prób nie uspra wie dli wio nych, któ rzy są bar -
dziej wier ni, pod czas gdy Or fa, któ rej imię ozna cza
„sztyw ne go kar ku”, „upar ta”, jest ty pem mniej wier -
nych spo śród prób nie uspra wie dli wio nych. W księ -
dze Ru ty do wia du je my się, że mąż przed sta wia wo -
dzów, pod czas gdy żo na przed sta wia tych, któ rzy są
pro wa dze ni przez wo dzów. Ich za miesz ki wa nie
w Mo abie przez 10 lat przed sta wia peł nię cza su,
w któ rym ci uspra wie dli wie ni po zo sta wa li w no mi -
nal nym ko ście le. Śmierć Ma ha lo na i Che li jo -
na przed sta wia utra tę du cho we go ży cia przez tych
wo dzów, któ rzy po wró ci li do ko ścio ła no mi nal ne go,
a utra ce nie przez No emi mę ża i dwóch sy nów jest
ty pem te go, jak utra cju sze ko ron utra ci li tych, któ rzy
ich pro wa dzi li. 

Po now ne da nie przez Pa na po kar mu w Ju dzie
jest ty pem po now ne go da nia przez Pa na Praw dy
Swe mu lu do wi. Roz wa żmy to z in ne go punk tu wi -
dze nia: Eliasz za snął dwa ra zy i za ka żdym ra zem
obu dził się, aby zjeść pla cek al bo na pić się. Pierw sze
zje dze nie plac ka przed sta wia to, jak człon ko wie Ma -
lucz kie go Stad ka kar mi li się w ru chu Mil le ra od 1824
r. do 1844 r., a dru gie zje dze nie plac ka przed sta wia
lud Praw dy kar mią cy się Praw dą pod czas Pa ru zji
od 1874 r. do 1914 r.

Okres od 1844 r. do 1874 r. przed sta wia czas gło -
du, pod czas któ re go Bóg da wał Swe mu lu do wi bar -
dzo ma ło Praw dy, a czas, kie dy po now nie dał po -
karm, jest ty pem okre su Pa ru zji. Wy ru sze nie No -
emi ra zem z jej sy no wy mi i po wrót z pól Mo abu
sym bo li zu je pierw sze za in te re so wa nie Praw dą Pa ru -

zji oka za ne przez te kla sy. Miej sce, w któ rym znaj -
do wa ły się te trzy kla sy pod czas po by tu w ko ście le
no mi nal nym, przed sta wia ich za miesz ki wa nie w sfe -
rze błę du i du cha błę du. Ich wy ru sze nie z te go miej -
sca wska zu je na pierw sze kro ki w kie run ku Praw dy
po czy nio ne przez ich an ty ty py pod czas wy cho dze -
nia ze sfe ry błę du. Uda nie się do Ju dy przed sta wia
po stęp, ja ki uczy ni ły opusz cza jąc sfe rę błę du i osią -
ga jąc sfe rę Praw dy. 

Trzy krot ny apel No emi skie ro wa ny do jej sy no -
wych nie przed sta wia w an ty ty pie słów, któ ry mi
utra cju sze ko ron sta ra li się zra zić prób nie uspra wie -
dli wio nych, lecz ich czy ny. Jest to ta ka sa ma sy tu acja,
jak w przy pad ku Elia sza mó wią ce go Eli ze uszo wi,
by za wró cił, kie dy to wca le nie cho dzi ło o sło wa,
lecz o czy ny. No emi trzy ra zy pró bo wa ła znie chę cić
swo je sy no we. Cze go ty pem jest pierw sza pró ba?
Pa mię ta my, że w ty pie by ło to we zwa nie, by po szły
do swo je go kra ju i zna la zły so bie mę żów, a w an ty -
ty pie by ła to su ge stia, by kla sy te po szu ka ły so bie
wo dzów. W po sta wie an ty ty picz nej No emi by ło coś,
co skła nia ło te kla sy do szu ka nia wo dzów. Co to by -
ło? Wi dzi my to wy raź nie. Te dwie kla sy uspra wie dli -
wio nych pra gnę ły wo dzów, a na tu ral ną re ak cją by -
ło by szu ka nie ich w ko ście le no mi nal nym. No emi
po szu ku jąc praw dy spo tka ła się z opo zy cją ze stro -
ny wo dzów ko ścio ła no mi nal ne go, a po nie waż te
dwie kla sy są dzi ły, że ich na tu ral ni wo dzo wie są
z ko ścio ła no mi nal ne go, dzia ła nia No emi mia ły dla
nich ja ko klas od py cha ją cy sku tek.

W umy śle Ru ty i Or fy po wsta ła myśl: „Dla cze go
na uki te prze czą na ukom wo dzów ko ścio ła no mi nal -
ne go? Chcia ły by śmy po pro stu być pro wa dzo ne
przez nich i zro bi ły by śmy le piej idąc za ni mi niż od -
cho dząc od nich”. Praw dy po da wa ne przez No emi
wpły wa ły na wo dzów ko ścio ła no mi nal ne go w ta ki
spo sób, że oni z ko lei stro fo wa li tych, któ rzy pra -
gnę li wo dzów, tak jak w ty pie No emi pra gnę ła, by
ode szły. To, że pła ka ły, wska zu je na to, że w an ty ty -
pie nie przy ję ły one chęt nie my śli o roz sta niu. Jed -
na kże w pró bie tej prze zwy cię ży ły one wy sił ki po -
dej mo wa ne przez No emi w ce lu ich od pra wie nia.

Dru ga pró ba No emi po le ga ła na za su ge ro wa niu
im, by zna la zły so bie mę żów. Przed sta wia to pró bę
zna le zie nia wo dzów dla tych dwóch klas w ko ście -
le no mi nal nym. Sło wa No emi wy po wie dzia ne
do Ru ty i do Or fy, że nie ma sy nów, któ rych mo gła -
by im dać, przed sta wia ją w an ty ty pie to, że nie mia -
ła dla nich wo dzów, i że na wet gdy by mia ła wo -
dzów, by li by oni zbyt mło dzi dla nich i nie spło dzi -
li by po tom stwa, a na wet gdy by mo gła mieć dzie ci, to
Or fa i Ru ta nie mo gły by cze kać tak dłu go, aż sta ną
się oni do ro sły mi. Ozna cza to, że kla sa No emi chcia -
ła by zdo być in nych zwo len ni ków, ale nie by ła w sta -
nie te go zro bić; ozna cza to rów nież, że nie mia ła
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wo dza, któ ry po mógł by jej w zdo by ciu wo dzów dla
tych dwóch klas, któ re po zo sta wa ły bez wo dzów;
wresz cie ozna cza to, że nie mo gła im ich dać, i że
mia ła tak ma ły wpływ, że po trze bo wa ła by bar dzo
dłu gie go cza su, by po zy skać ich dla Praw dy. Po stę -
po wa nie to po ka zu je w an ty ty pie, jak kla sa No emi
wy ka zy wa ła tym dwóm kla som po zo sta ją cym bez
wo dzów, że nie jest w sta nie dać im wo dzów, któ rzy
mo gli by po zy skać je do Praw dy, a ta kże to, że ro bi
tak po wol ne po stę py, że nie ma na dziei na po zy ska -
nie wo dzów dla tych klas.

Myśl, że nie mo gą zy skać wo dzów po przez No -
emi, po bu dza ła Ru tę i Or fę do po wro tu, lecz w ty pie
my śląc o ta kiej roz łą ce pła ka ły, co wska zu je na mi łość
tych dwóch klas do No emi. Lecz mi łość ta u Or fy nie
by ła wy star cza ją co sil na, by skło nić ją do po zo sta nia
z kla są No emi; tak więc kla sa Or fy, cho ciaż pła ka ła,
po wró ci ła do ko ścio ła no mi nal ne go. Jed nak bar dziej
wier ni z tych dwóch klas po zo sta li przy kla sie No emi.

Trze cia pró ba do ty czy ła Ru ty, ale już nie Or fy.
No emi na kła nia ła ją do po wro tu do swo je go kra ju,
swo je go lu du i swo ich bo gów. An ty ty picz ny lud
przed sta wia ko ściół no mi -
nal ny, a je go bo go wie
przed sta wia ją wy zna nia
wia ry. No emi czy ni ła coś,
co sta wia ło kla sę Ru ty
przed wy bo rem i pod su -
wa ło myśl o po wro cie
do ko ścio ła no mi nal ne go
i je go błę dów. Z czym mu -
sia ła się zmie rzyć Ru ta
w po stę po wa niu No emi?
By ła to per spek ty wa wy -
rze cze nia się na uk wo dzów
ko ścio ła no mi nal ne go i de -
cy zja o ich po rzu ce niu. Oto
wpływ, ja ki mia ło to na kla -
sę Ru ty: kla sa ta wie rzy ła,
że wie rzą cy ko ścio ła no mi -
nal ne go są lu dem Bo żym,
a ich kre da są świę te. Efekt
dzia łań No emi był ta ki, że
Ru ta skła nia ła się do my śli, że ta kie po stę po wa nie
jest nie wła ści we! „Dla cze go to nie ko ściół no mi nal -
ny jest prze wo dem? Czy de cy zja o opusz cze niu
prze wo du nie ozna cza ła opusz cze nia Bo ga? Tak, te
rze czy wy da ją się nie wła ści we i by ło by le piej, gdy -
bym wró ci ła” – to by ły my śli, któ re po wsta ły w umy -
śle Ru ty. Ale kla sa Ru ty nie ule gła te mu ape lo wi,
i tak też by ło w an ty ty pie. Jest to po ka za ne w pierw -
szym roz dzia le księ gi Ru ty, w wer se cie 16: „gdzie kol -
wiek pój dziesz, z to bą pój dę, a gdzie kol wiek miesz kać bę -
dziesz, z to bą miesz kać bę dę; lud twój lud mój, a Bóg twój
Bóg mój”. Tym, co wska zu je na opór Ru ty wzglę dem
po ku sy, jest jej de ter mi na cja, by po zo stać z No emi,

tak jak jest to po ka za ne w dal szej czę ści te go wer se -
tu: „gdzie kol wiek miesz kać bę dziesz, z to bą miesz kać bę dę;
lud twój lud mój, a Bóg twój Bóg mój; gdzie umrzesz, tam
i ja umrę, i tam po grze ba na bę dę; To mi niech uczy ni Pan,
i to niech prze pu ści na mnie, że tyl ko śmierć roz łą czy
mnie z to bą”. Moi dro dzy bra cia, w an ty ty pie po ka zu -
je to opór kla sy Ru ty i jej po świę ce nie. Oto jak po -
świę ce nie kla sy Ru ty jest po ka za ne w tym wer se cie.
W po świę ce niu, oso by, któ re się po świę ca ją, zga -
dza ją się przy jąć Praw dę i du cha Praw dy. Jest to po -
ka za ne w sło wach: „gdzie kol wiek pój dziesz, z to bą
pój dę”. An ty ty picz na No emi szła w stro nę Praw dy
i du cha Praw dy. To wska zu je na de ter mi na cję kla sy
Ru ty, by iść w stro nę Praw dy i du cha Praw dy. W sło -
wach: „gdzie kol wiek miesz kać bę dziesz, z to bą
miesz kać bę dę” wi dzi my, jak wy ra ża ona swo ją de -
ter mi na cję, by po zo stać w du chu Praw dy i w Praw -
dzie, tak sa mo jak za mie rza ła to zro bić an ty ty picz -
na No emi. Dru gą de cy zją, ja ką po dej mu je my
przy po świę ce niu, jest: „lud Praw dy bę dzie mo im lu -
dem”; jest to po ka za ne w sło wach Ru ty: „lud twój
lud mój”. Pierw szą rze czą, ja ką ro bi my w po świę ce -

niu, jest przy ję cie Bo skiej
wo li za swo ją wo lę, dru gą
de cy zją jest po zo sta nie
w Praw dzie do śmier ci.
W ty pie jest to po ka za ne
w sło wach: „gdzie
umrzesz, tam i ja umrę
(w Ka na anie) i tam po grze -
ba na bę dę”, a mia no wi cie
chcę, by pa mięć o mnie zo -
sta ła za cho wa na, po zo sta -
nę w Praw dzie do śmier ci.
Szcze rość po świę ce nia wy -
ra ża się na stę pu ją cy mi sło -
wa mi: „To mi niech uczy ni
Pan, i to niech prze pu ści
na mnie, że tyl ko śmierć
roz łą czy mnie z to bą”.
A więc w tych na praw dę
pod nio słych sło wach wi -
dzi my po świę ce nie no wej

kla sy. Kla są tą są Mło do cia ni God ni, ci, któ rzy po zo -
sta ją wier ni. Tak więc Ru ta jest ty pem no wej kla sy
wśród po świę co nych. 

Mu si my pa mię tać, że myśl ta jest po ka za -
na w na stę pu ją cej rze czy: „zu peł ność po gan” we szła
w dniu Pa miąt ki 1878 ro ku. W cią gu na stęp nych
trzech i pół ro ku mia ła miej sce pró ba do ty czą ca wy -
so kie go po wo ła nia i wszy scy, któ rzy nie oka za li się
zu peł nie wier ni, zo sta li od rzu ce ni w 1881 ro ku. Ko -
ro ny, któ re sta ły się do stęp ne, zo sta ły prze zna czo ne
przez Bo ga dla tych, któ rzy się po świę ca li i któ rych
Bóg po wo ły wał przez no we po wo ła nia, a by ło o wie -
le wię cej po świę ca ją cych się niż do stęp nych ko ron.
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Nad wy żkę tych po świę ca ją cych się na zy wa my Mło -
do cia ny mi God ny mi. Lecz za uwa żmy, dro dzy bra -
cia, że nikt nie był po wo ły wa ny mię dzy 1878 r.
a 1881 r., a więc ci, któ rzy po świę ci li się w tym okre -
sie, by li Mło do cia ny mi God ny mi. Dla te go z chro no -
lo gicz ne go punk tu wi dze nia Mło do cia nych God -
nych mo że my po dzie lić na trzy gru py: pierw sza
od 1878 r. do 1881 r., dru ga od 1881 r. do 1914 r., kie -
dy by ło o wie le wię cej po świę ca ją cych się niż ko ron
oraz trze cia – ci, któ rzy po świę ca li się po 1914 ro ku.
Wszy scy, któ rzy po świę ca li się od 1878 r. do 1881 r.,
by li Mło do cia ny mi God ny mi, po nie waż żad na ko ro -
na nie zwol ni ła się w okre sie od 1878 r. do 1881 r.
Nad wy żka po świę ca ją cych się z lat 1881 do 1914 ta -
kże sta wa ła się Mło do cia ny mi God ny mi, a wszy scy
po świę ca ją cy się od 1914 ro ku aż do te raz ta kże są
Mło do cia ny mi God ny mi. Dla te go są trzy gru py Mło -
do cia nych God nych, a Ru ta przed sta wia wszyst kich
Mło do cia nych God nych. W okre sie od 1878 r.
do 1881 r. przed sta wia pierw sza gru -
pę, od 1881 r. do 1914 r. przed sta wia
dru gą gru pę, a od 1914 r. przed sta -
wia wszyst kich tych, któ rzy po świę -
ca li się po tej da cie. A za tem wi dzi my
no wą kla sę po świę co nych, któ ra jest
przed sta wio na w Ru cie. Tak sa mo,
jak No emi nie pró bo wa ła wię cej znie -
chę cać Ru ty, gdy ta sta now czo po sta no wi ła, że po -
zo sta nie przy niej, tak sa mo wszy scy, któ rzy by li
w peł ni po świę ce ni, nie chcie li być ka mie nia mi ob -
ra że nia dla tych, któ rzy pró bo wa li się po świę cać.
To, że po dą ża li w tym kie run ku, aż do szli do Be tle -
jem, wska zu je na to, że kro czy li w ten spo sób
w Praw dzie. Mo ab jest od dzie lo ny od zie mi izra el -
skiej rze ką Ar non, a dwie od no gi tej rze ki wska zu ją
na dwie kla sy opusz cza ją ce sys tem no mi nal ny
i przy cho dzą ce do Ru chu Praw dy.

Fakt, że opu ści ły tę kra inę, aby udać się do Be tle -
jem, po ka zu je nam, że we szły do peł ni Praw dy i du -
cha Praw dy. Tak jak w ty pie wcho dząc do Be tle jem
wy wo ła ły wiel kie po ru sze nie w mie ście, tak sa mo te
dwie kla sy opusz cza jąc ko ściół no mi nal ny i przy -
cho dząc do Praw dy spra wi ły, że lud Praw dy,
a szcze gól nie ci, któ rzy wcze śniej by li w ru chu Mil -
le ra, mó wi li: „Izaż nie ta jest No emi?”. Jest to an ty -
typ te go, co miesz kań cy mia sta mó wi li do No emi.
Rze czy wi ście, mia ła miej sce wspa nia ła zmia na. Jej
mi łe uspo so bie nie wy wo ła ło do brą re ak cję w wo -
dzach Praw dy. Po dą ża jąc za wo dza mi otrzy my wa -
ła ona gorz kie do świad cze nia. Zmia na, któ ra w niej
za szła, by ła tak wiel ka, że za da wa no py ta nie: „Czy
to No emi?” W an ty ty pie No emi po ka zu je, jak się
zmie ni ła za rów no w po sta wie, jak w sło wach. „Nie
na zy waj cie mnie No emi, ale mnie zow cie Ma ra; al -
bo wiem mnie gorz ko ścią wiel ką Wszech mo gą cy na -
peł nił”. Tu taj No emi wska zu je, że źle po stę po wa ła,

i że Pan ją uka rał: „al bo wiem mnie gorz ko ścią wiel -
ką Wszech mo gą cy na peł nił”. Tak więc wszy scy ci,
któ rzy już nie mie li wo dzów, po ka za li, że zo sta li
uka ra ni przez Pa na z po wo du swo jej nie wier no ści.
„Wy szłam stąd ob fi tą (mia łam wo dzów [Eli me le cha]
i mia łam dwie kla sy [Ma ha lo na i Che li jo na], a pró -
żną mię przy wró cił Pan (bez tych wo dzów i bez tych
dwóch klas). Prze czże mnie te dy zo wie cie No emi,
gdyż mnie Pan utra pił?” Jest to przy zna nie się do te -
go, że jej po stę po wa nie by ło nie wła ści we i że zo sta -
ła uka ra na. Dro dzy bra cia, to dla te go wszy scy, któ -
rzy opu ści li Praw dę i ode szli do ko ścio ła no mi nal ne -
go, zna leź li tam je dy nie pró by i smu tek, tak jak jest
to po ka za ne w ob ra zie No emi. Kla sa ta wy cho dzi
z ko ścio ła no mi nal ne go i po wra ca do Praw dy w to -
wa rzy stwie in nej kla sy – Mło do cia nych God nych.
Kie dy wi dzi my wy ra że nie „Ru ta Mo abit ka”, to od -
no si się ono do Mło do cia nych God nych. Uro dze ni
w zie mi przed sta wia ją tych, któ rzy zo sta li spło dze -

ni z Du cha w Praw dzie, lecz za miesz -
ki wa nie w zie mi przed sta wia po zo -
sta wa nie w Praw dzie. Dla te go uro -
dze nie się w zie mi przed sta wia spło -
dze nie z du cha Praw dy.

Cu dzo ziem cy prze by wa ją cy w zie -
mi przed sta wia ją tych, któ rzy są

w Praw dzie i w du chu Praw dy, ale nie
są spło dze ni z Du cha, po nie waż nie uro dzi li się w zie -
mi. Zau wa żmy, że przy szły one do Be tle jem na po -
cząt ku żni wa jęcz mien ne go. W Izra elu by ły dwa żni -
wa: żni wo jęcz mien ne i żni wo psze nicz ne. Psze ni ca,
ja ko zbo że cen niej sze niż jęcz mień, przed sta wia Ma -
lucz kie Stad ko, a jęcz mień przed sta wia Wiel ką Kom -
pa nię. Ja kie jest zna cze nie żni wa jęcz mien ne go? Jest
ono ty pem tej czę ści Żni wa, pod czas któ rej zo sta ła po -
zy ska na wiel ka licz ba człon ków Wiel kiej Kom pa nii,
a żni wo psze nicz ne przed sta wia tę część Żni wa,
w któ rej zo sta li po zy ska ni głów nie człon ko wie Ma -
lucz kie go Stad ka. Ci, któ rzy zo sta li po wo ła ni
przed go dzi ną je de na stą, sta li się w więk szo ści utra -
cju sza mi ko ron, a ci, któ rzy zo sta li po wo ła ni w cza sie
trwa nia je de na stej go dzi ny, by li w więk szo ści człon -
ka mi Ma lucz kie go Stad ka. W związ ku z tym, żni wo
jęcz mien ne mia ło miej sce od 1874 r. do 1908 r., a żni -
wo psze nicz ne od lu te go 1908 r. do 1914 r., z po kło -
siem do 1916 ro ku. W ten spo sób do szły one do Be tle -
jem na po cząt ku żni wa jęcz mien ne go. Wie my, że po -
ra nek trwa od 1874 r. do 1881 r. i jest po cząt kiem żni -
wa jęcz mien ne go; to dla te go przy by ły one do Be tle -
jem na po cząt ku żni wa jęcz mien ne go.

Te raz zaj mie my się dru gim roz dzia łem księ gi Ru -
ty. Imię Bo oz ozna cza „si ła”; i jest on ty pem na na sze -
go Pa na. Po mię dzy na szym Pa nem a wo dza mi utra -
cju szy ko ron ist nie je po kre wień stwo, tak jak po mię -
dzy Bo ozem i ro dzi ną Eli me le cha. Ru ta, któ ra chcia -
ła zbie rać po kło sie w żni wie jęcz mien nym, wska zu -
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je na Mło do cia nych God nych ja ko chęt nych do zbie -
ra nia po kło sia w an ty ty picz nym żni wie. No emi za -
chę ca ją ca Ru tę do zbie ra nia po kło sia przed sta wia
Wiel ką Kom pa nię za chę ca ją cą Mło do cia nych God -
nych do zbie ra nia po kło sia. W Izra elu bied ni i cu dzo -
ziem cy zbie ra li po kło sie. Bied ni – Wiel ka Kom pa nia
– by li ty mi, któ rzy utra ci li swo je ko ro ny od ostat nie -
go ju bi le uszu. Cu dzo ziem cy przed sta wia ją Mło do cia -
nych God nych. Fakt, że nie uro dzi li się oni w zie mi,
wska zu je na to, że nie są oni spło dze ni z Du cha,
a fakt, że za miesz ku ją w zie mi, po twier dza, że są
w Praw dzie i w du chu Praw dy. Ru ta zbie ra ją ca po -
kło sie po ka zu je, że w an ty ty pie Mło do cia ni God ni
bra li udział w żni wie. Na dej ście Bo oza z Be tle jem
po ka zu je, że w cza sie przed je go na dej ściem Pan za -
prze stał kar mie nia Swe go lu du, a fakt je go przyj ścia
do żni wia rzy przed sta wia to, że Pan za mie rzał ob ser -
wo wać żni wo. Je go sło wa: „Pan z wa mi” wy po wie -
dzia ne do żni wia rzy po ka zu ją, że Pan ży czył so bie,
by dzie ło to by ło bło go sła wio ne. Słu ga przed sta wia
na sze go Pa sto ra, któ ry był po sta wio ny nad żni wem.
Brat Rus sell do brze wie dział, że „zu peł ność po gan”
we szła w 1878 ro ku i że nikt z nich nie utra cił ko ro -
ny do 1881 ro ku. A więc wie dział, że w tym okre sie,
kie dy nikt nie od padł, wszy scy, któ rzy się po świę ca -
li nie by li spła dza ni z Du cha Świę te go. Po nad to do -
wiódł te go, że na mia rę po trzeb za cho dzą spe cjal ne
po wo ła nia, dzię ki cze mu wie dział, że ogól ne wy so -
kie po wo ła nie za koń -
czy ło się w 1881 ro ku.
Do strze gał on, że by ło
o wie le wię cej po świę ca -
ją cych się niż do stęp -
nych ko ron, a fakt, że
w swo im umy śle zda wał
so bie spra wę, że ci, któ -
rzy przy szli w la tach
1878 do 1881 nie są spło -
dzo ny mi, wska zu je
na to, że w je go umy śle
znaj do wa ło się py ta nie
po sta wio ne przez Bo oza
swo je mu słu dze: „Czy jaż to dzie wecz ka?”. Od po -
wiedź słu gi: „Ta dzie wecz ka jest Mo abit ką, któ ra
przy szła z No emi z zie mi Mo ab skiej”. Przed sta wia to
po gląd bra ta Rus sel la wy ra żo ny wte dy, kie dy udzie -
lił ta kiej od po wie dzi na py ta nie w pew nym ar ty ku -
le w Stra żni cy, póź niej przed sta wił go w in nych ar -
ty ku łach w Stra żni cy oraz w to mach pa ru zyj nych 3.
i 6. Zau wa żmy, że słu ga po sta wio ny nad żni wia rza -
mi od po wia da jąc na py ta nie Bo oza wy ra ził się po -
chleb nie o Ru cie. Wy tłu ma czył, z ja ką po ko rą dzie -
wecz ka ta zwró ci ła się do nie go z proś bą: „Niech pro -
szę zbie ram i zgro ma dzam kło sy mię dzy sno pa mi
za żeń ca mi”. Po wie dział mu ta kże o jej wy trwa ło ści
w pra cy: „a przy szedł szy ba wi się tu od sa me go po -

ran ku aż do tąd, a bar dzo ma ło w do mu sie dzi”. Wy -
tłu ma czył, jak bar dzo pra co wi tą jest ta dzie wecz ka
i jak krót ką mia ła prze rwę w pra cy. W ję zy ku he -
braj skim jest ta kże po ka za ne, że nie od po czy wa ła
na wet w do mu, co wska zu je na jej ak tyw ność. Bo oz
zwra ca ją cy się do Ru ty przed sta wia prze sła nie po da -
ne kla sie Ru ty przez Pa na Je zu sa. Mó wił do niej
w mi ły spo sób za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie, co
mia ło być dla niej za chę tą za rów no w ty pie, jak
i w an ty ty pie. Na stęp nie po le cił jej: „Nie chodź zbie -
rać kło sów na in sze po le”, co w an ty ty pie ozna cza:
nie an ga żuj się w dzia łal ność w zgro ma dze niach ko -
ścio ła no mi nal ne go ani w dzie ło re for mo wa nia lu dzi,
ani w dzia łal ność cha ry ta tyw ną i nie bierz udzia łu
w ta kich rze czach – do brych uczyn kach spo łe czeń -
stwa. Wła śnie na tym po le ga zbie ra nie kło sów z in -
ne go po la niż po le Pań skie. W pi smach bra ta Rus sel -
la znaj du je my wzmian ki, że na po mnie nia ta kie zo -
sta ły da ne, i że po przez nie Pan prze mó wił uży wa jąc
pa sto ra Rus sel la za Swe na rzę dzie: „Nie opusz czaj cie
dzie ła żni wa, lecz po zo stań cie tu taj obok mo ich ko -
biet i gor li wie pra cuj cie w dzie le, któ re przy pa dło
wam w udzia le aż do koń ca żni wa”. Wy ra że nie „pil -
nuj te go po la” z wer se tu 9. ozna cza zaj mij się nim.
„A chodź za ni mi”. Fakt, że ostrzegł sług, by jej „nie
ty ka li”, przed sta wia to, jak Pan na ka zał piel grzy mom
i star szym, by nie by li ka mie nia mi ob ra że nia dla tej
kla sy. Pra gnie nie przed sta wia szu ka nie Praw dy;

a wo da, któ rą słu dzy
czer pa li, przed sta wia
Praw dę, któ rą piel grzy -
mi i star si wy cią ga li z Bi -
blii; na czy nia, któ re na -
peł nia li, przed sta wia ją
wy da wa ne pu bli ka cje
i wy kła dy przez nich
wy gła sza ne. Fakt, że
Ru ta zo sta ła za pro szo -
na do pi cia, przed sta wia
za pro sze nie da ne Mło -
do cia nym God nym, aby
ko rzy sta li z tych wy kła -

dów i pu bli ka cji po to, by mo gli uga sić swo je pra gnie -
nie Praw dy. Wer set 10 po ka zu je wpływ, ja ki te sło wa
mia ły na Ru tę, za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie:
„te dy ona upa dła na ob li cze swo je, a ukło ni ła się aż
do zie mi”. Wska zu je to na po kor ne przy ję cie przez
Mło do cia nych God nych te go, co przy pa dło im
w udzia le.

Zdzi wie nie z po wo du otrzy ma nia ta kich przy -
wi le jów, po mi mo by cia cu dzo ziem ką, oka za ne przez
Ru tę, wska zu je na zdzi wie nie Mło do cia nych God -
nych od no śnie te go, dla cze go Pan zwra ca na nich
uwa gę, cho ciaż nie są spło dze ni z Du cha. Od po -
wiedź Bo oza jest ty pem na od po wiedź Je zu sa
do Mło do cia nych God nych. „Po wie dzia no mi za -
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pew ne wszyst ko coś uczy ni ła świe krze two jej
po śmier ci mę ża twe go”. Sło wa te wska zu ją, że Pan
oce niał wier ność, ja ką oka zy wa li od mo men tu opusz -
cze nia swo ich wo dzów, po nie waż zre zy gno wa li ze
swo je go czło wie czeń stwa w po świę ce niu – co jest
przed sta wio ne w fak cie, że Ru ta opu ści ła swo je go
oj ca i mat kę, któ rzy są ty pem ko ścio ła no mi nal ne go,
któ ry Mło do cia ni God ni opu ści li. Kraj, któ ry opu ści -
li Mło do cia ni God ni, przed sta wia sfe rę błę du i du cha
błę du, któ rą oni opu ści li, kie dy się po świę ci li. Wej ście
Ru ty do zie mi Ka na an po ka zu je w an ty ty pie, że Mło -
do cia ni God ni opu ści li sfe rę błę du, aby wejść do lu -
du Praw dy i du cha Praw dy. To, że Bo oz po wie dział
jej, że wie wszyst ko, po ka zu je od czu cie, ja kie Pan
Je zus ma na te mat wszyst kie go, co Mło do cia ni God -
ni ma ją do zro bie nia. Ży cze nie jej przez Bo oza bło go -
sła wień stwa w pra cy wska zu je w an ty ty pie na mo dli -
twę Pań ską o to, by dzia łal ność Mło do cia nych God -
nych by ła bło go sła wio na. Je go ży cze nie, by otrzy -
ma ła ona za pła tę do sko na łą, wska zu je na żar li we
pra gnie nie na sze go Pa na, by Mło do cia ni God ni po -
łą czy li się ze Sta ro żyt ny mi God ny mi ja ko ksią żę ta
w Ty siąc le ciu (Psalm 45:17). Skrzy dła Bo że, pod któ -
ry mi ży czył on so bie, aby się skry ła, przed sta wia ją
Sta ry Te sta ment i No wy Te sta ment, Praw dę, w któ -
rą wie rzą Mło do cia ni God ni. Ru ta po cie szo na przez
ży cze nia Bo oza wy ra ża in ne ży cze nie, co jest ty pem
po cie sze nia kla sy Mło do cia nych God nych ła ską Bo -
żą i proś by o coś wię cej. Fakt, że Ru ta pro si ła o wię -
cej, niż ła ska już jej udzie lo na, jest po wo dem, dla
któ re go Mło do cia ni God ni pro si li o wię cej. W an ty -
ty pie Pan prze ma wiał do nich po przez pu bli ka cje.

Pod czas po sił ku Bo oz po now nie prze mó wił
do niej: „Przy chodź tu, a jedz chleb, omo czyw szy
sztucz kę two ję w oc cie”. W an ty ty pie po ka zu je to
za pro sze nie Pa na skie ro wa ne do Mło do cia nych God -
nych, aby kar mi li się po kar mem ze sto łu dla lu du
Pań skie go. W na szych cza sach uży wa my wie lu ró -
żnych ro dza jów so sów, i w więk szo ści z nich znaj du -
je się ocet. Ocet, w któ rym Ru ta ma cza ła swój chleb,
przed sta wia to, co czy ni Praw dę bar dziej sma ko wi -
tą. To, że sie dzia ła obok żni wia rzy, przed sta wia fakt,
że Mło do cia ni God ni bra li udział w żni wie ze żni wia -
rza mi. To, że Bo oz po dał jej pra żma przed sta wia Pa -
na po da ją ce go im po karm przez bra ta Rus sel la po -
przez ka za nia, wy kła dy, wi zy ty piel grzy mów i star -
szych. Spo ży wa nie przez nią te go po ży wie nia po -
ka zu je, że Mło do cia ni God ni kar mi li się tym po kar -
mem. Fakt, że się na sy ci ła, po ka zu je, że ich głód zo -
stał za spo ko jo ny, a to, że zo sta wi ła nie co po kar mu,
po ka zu je, że Pan da je o wie le wię cej Praw dy, niż są
oni w sta nie so bie przy swo ić. Wsta nie Ru ty ra zem ze
żni wia rza mi da je nam do bry przy kład. Dla nie któ -
rych bra ci ży cie chrze ści jań skie to je dy nie stu dio wa -
nie, lecz Pan chce cze goś wię cej niż tyl ko stu den tów.
On chce, by śmy da wa li świa dec two Praw dzie i da je

nam ja ko przy kład Ru tę, któ ra po spo ży ciu po sił ku
wy szła zbie rać kło sy. Po tym, jak po wsta ła, aby zbie -
rać, Bo oz na ka zał swo im słu gom mó wiąc: „niech
i mię dzy sno pa mi zbie ra, a nie broń cie jej te go”.
W an ty ty pie na kaz ten przed sta wia na kaz na sze go
Pa na Je zu sa. Sno py przed sta wia ją zbo ry, a Ru ta zbie -
ra ją ca kło sy na wet po mię dzy sno pa mi wska zu je
na na kaz Pa na Je zu sa, by pra co wać po śród zbo rów
i wy szu ki wać in nych do Praw dy. „A nie broń cie jej
te go”. Sło wem tu taj uży tym nie po win no być „bro -
nić”, lecz „za wsty dzać”. A więc Bo oz na ka zał swo im lu -
dziom, by upusz cza li dla niej kło sy ze sno pów.
Przed sta wia on Pa na na ka zu ją ce go żni wia rzom, by
da wa li Mło do cia nym God nym spo sob no ści słu żby.
Kie dy mó wi: „nie fu kaj cie na nią”, po ka zu je, że w an -
ty ty pie słu dzy nie po win ni stro fo wać Mło do cia nych
God nych. Nie stro fo wać ozna cza tu nie znie chę cać.

Tak brzmią czte ry na ka zy da ne przez Bo oza, któ -
re ma ją swój od po wied nik w an ty ty pie, a znaj dzie -
my je szcze gól nie w pi smach bra ta Rus sel la. Opis
mó wi nam, że Ru ta zbie ra ła kło sy na po lu do wie -
czo ra, a mia no wi cie, słu ży ła tak wier nie, jak mo gła
i sta ra ła się zbie rać po kło sie do Praw dy. Młó ce nie te -
go, co ze bra ła, przed sta wia przy go to wy wa nie przez
Mło do cia nych God nych tych, któ rych ze bra li
do Praw dy. Fakt, że uzy ska ła efę, wska zu je na wiel -
ką ob fi tość jej wy sił ków. Jed na efa wy no si oko ło
trzech pią tych kor ca i wa ży oko ło 29 ki lo gra mów.
Aby ty le ze brać w cią gu jed ne go dnia, żni wiarz po -
kło sia mu si się du żo na pra co wać; wska zu je to ta kże
na du żą licz bę osób zna le zio nych przez Mło do cia -
nych God nych w ich pra cy dla Pa na. Fakt, że Ru ta
wzię ła to i we szła do mia sta, wska zu je na od po wie -
dzial ność, ja ką Mło do cia ni God ni bra li na sie bie, gdy
zdo by wa li do Praw dy tych, któ rych ze bra li w po kło -
siu. Fakt, że No emi wi dzia ła to, co ze bra ła Ru ta,
wska zu je, że Wiel ka Kom pa nia za uwa ża ła pra cę wy -
ko ny wa ną przez Mło do cia nych God nych. Przy nie -
sie nie przez Ru tę po kar mu, któ ry po zo sta wi ła
po tym, jak się na sy ci ła, przed sta wia część, ja ką Mło -
do cia ni God ni zo sta wi li dla Wiel kiej Kom pa nii
w przy go to wy wa niu tych, któ rych zdo by li do Praw -
dy, po tym, jak sa mi się ni mi za ję li. Py ta nie No emi:
„Kę dy żeś dziś zbie ra ła, a gdzieś ro bi ła? Nie cha jże
ten, któ ry na cię miał ba cze nie, bło go sła wio nym bę -
dzie” po ka zu je, że Wiel ka Kom pa nia do strze ga ła
bło go sła wień stwo i słu żbę, któ rą Je zus dał Mło do cia -
nym God nym w po sta ci pra cy dla Nie go; a Ru ta
mó wią ca No emi, z kim pra co wa ła, przed sta wia to,
że Mło do cia ni God ni ro zu mie li, że suk ces nie zo stał
przy pi sa ny im, lecz Pa nu. Wy po wia da nie przez No -
emi bło go sła wieństw pod ad re sem te go, u ko go pra -
co wa ła Ru ta, wska zu je na pra gnie nie bło go sła -
wieństw dla Pa na ze stro ny Wiel kiej Kom pa nii, po -
nie waż po zwo lił Mło do cia nym God nym zdo być
wie le osób dla Praw dy.
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To, że No emi po wie dzia ła: „Ten mąż jest po wi no -
wa tym na szym, i z po krew nych na szych” wska zu je
na to, że Wiel ka Kom pa nia stwier dzi ła, że jest On
jed nym z tych, któ rzy mo gą do nich do łą czyć w ce lu
uzy ska nia wiel kiej owoc no ści. Ru ta mó wią ca No emi,
że Bo oz po wie dział jej: „Trzy maj się cze la dzi mo jej,
pó ki nie po żną wszyst kie go zbo ża me go”, przed sta -
wia Mło do cia nych God nych mó wią cych, że zo sta li
za pro sze ni do te go, by pra co wać aż do koń ca żni wa.
Od po wiedź No emi: „Do brze, cór ko mo ja, iż bę dziesz
cho dzi ła z dziew ka mi je go” przed sta wia to, jak Wiel -
ka Kom pa nia za chę ca ła Mło do cia nych God nych, by
dla wła sne go do bra trwa li w pra cy z ty mi, któ rzy są
po świę ce ni. A sło wa: „że być kto prze ciw nym nie był
na po lu in nym” przed sta wia ją to, jak Wiel ka Kom pa -
nia zwra ca ła się do Mło do cia nych God nych, by nie
wy cho dzi li na żad ne in ne po le niż po le żni wa, a mia -
no wi cie, by nie an ga żo wa li się w tak zwa ne do bre
uczyn ki spo łecz ne, dzia łal ność cha ry ta tyw ną, pra cę
w slum sach ani w ża den ro dzaj re form.

Wer set 23 po ka zu je, że Ru ta za sto so wa ła się
do su ge stii No emi, by trzy mać się słu żeb nic Bo oza, co
przed sta wia, że Mło do cia ni God ni, idąc za su ge stią
an ty ty picz nej No emi, kon ty nu owa li wier ne słu że -
nie po świę co nym. Czy nie nie te go przez Ru tę aż
do koń ca żni wa jęcz mien ne go i psze nicz ne go przed -
sta wia to, że Mło do cia ni God ni wy trwa li w tej pra cy
aż do koń ca żni wa jęcz mien ne go w 1908 ro ku oraz
do 1916 ro ku, czy li do koń ca żni wa psze nicz ne go. 

Miesz ka nie Ru ty z te ścio wą po ka zu je, że Mło do -
cia ni God ni po zo sta wa li w spo łecz no ści z człon ka mi
Wiel kiej Kom pa nii, jak to jest wy ka za ne w ob ra zie
Elia sza i Eli ze usza. Eli ze usz przed sta wia kla sę Wiel -
kiej Kom pa ni. Moi dro dzy bra cia, dla Mło do cia nych
God nych jest rze czą szcze gól ną, że mó wię ten wy -
kład i mam na dzie ję, że Pan po bło go sła wi Was przez
te roz wa ża nia.

PT, ‘09, 73-78

Pytanie: Co zna czy Żni wo? Ba da li śmy w nie dzie -
lę świa ty i wie ki bi blij ne, a mło dy na sto la tek za dał
ta kie py ta nie: „co ozna cza żni wo na tym wy kre sie?”

Odpowiedź: Do bre py ta nie – Je zus ujął to w ta ki
spo sób, w ja ki jest to po ka za ne na wy kre sie wie -
ków: „Żni wo jest koń cem wie ku” (Mat. 13:39). Bi -
blia Kró la Ja ku ba po da je „ koń cem świa ta”, lecz
wła ściw szym tłu ma cze niem jest sło wo wiek.
Grec kie sło wo tu uży te to „aion” (nr 165 w Kon -
kor dan cji Stron ga) i zna czy ono „wiek”. Na wy -
kre sie są dwa żni wa i są one nie tyl ko koń cem da -
nych wie ków, lecz ta kże po cząt kiem na stęp ne go
wie ku, jak rów nież jest okres wza jem ne go za cho -
dze nia na sie bie tych dwóch są sia du ją cych ze so -
bą wie ków, któ ry two rzy żni wo. Dru gi tom pa ru -
zyj ny po ka zu je, że ist nie je rów no le głość po mię -
dzy ni mi oraz że pierw sze żni wo (Wie ku Ży dow -
skie go) wy zna cza dłu gość i kształt od po wia da ją -
ce go mu żni wa Wie ku Ewan ge lii.

Żni wo Wie ku Ży dow skie go ma czte ry kon -
kret ne da ty od no szą ce się do wy da rzeń w nim
wy stę pu ją cych:

29 r.n.e. – chrzest Je zu sa, gdy po ja wił się w
swo im pierw szym przyj ściu;

33 r.n.e. – rok ten za zna czył się śmier cią, zmar -
twych wsta niem i wnie bo wstą pie niem Je zu sa;

36 r. – rok ten za zna czył ko niec spe cjal ne go po -
wo ła nia wy łącz nie dla Ży dów i otwar cie po wo ła nia
za rów no dla Ży dów jak i po gan, co zo sta ło za sy -
gna li zo wa ne na wró ce niem Kor ne liu sza – pierw -
sze go po ga ni na, któ ry zo stał chrze ści ja ni nem;

69 r. – rok ten po ka zał ko niec żni wa, któ re go
apo geum był sro gi ucisk, ja ki spadł na Ży dów,
gdy ar mia rzym ska po skro mi ła ich ja ko na ród.

Okres ła ski dla nich, od po cząt ku ich na ro do -
we go by tu, czy li od śmier ci Ja ku ba aż do koń ca
tej ła ski w związ ku ze śmier cią Je zu sa w 33 ro ku,
wy no sił 1845 lat, i wte dy roz po czął się okres ich
dwój na so bu (mi sh neh), po wtó rze nia lub po dwo -
je nia te go sa me go okre su, co da ło 1845 lat nie ła -
ski. 1845 lat od 33 ro ku wska zu je na rok 1878 ja -
ko ko niec ich okre su nie ła ski – rok 33 plus 1845
da je rok 1878.

P Y  T A  N I A  IP Y  T A  N I A  I O D  P O  W I E  D Z IO D  P O  W I E  D Z I

PA MIĄT KA ŚMIER CI JE ZU SA CHRY STU SA w 2010 r.
Nie dzie la 28 mar ca, po godz. 18:00

Nów naj bli ższy wio sen ne go po rów na nia dnia z no cą przy pa da w Je ro zo li mie 15 mar ca o godz. 1851.
Za tem 1 Ni san roz pocz nie się 15 mar ca o godz. 1800, a 14 Ni san roz pocz nie się o godz. 1800 trzy na ście dni
póź niej, czy li 28 mar ca o godz. 1800. Niech Pan po bło go sła wi Swój po świę co ny lud, aby mógł wła ści wie
przy go to wać się do uczcze nia Je zu sa oraz Je go wiel kiej ofia ry za nas (1 Kor. 5: 7,8)!
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Ta szcze gól na licz ba - 1845 lat - od po wia da
tym oto czte rem ze sta wom dat w żni wie Wie ku
Ewan ge lii:

29 r. + 1845 = 1874 – roz po czę cie wtó rej obec -
no ści Chry stu sa.

33 r. + 1845 = 1878 – od rzu ce nie no mi nal ne -
go chrze ści jań stwa. 

36 r. + 1845 = 1881 – za koń cze nie ogól ne go
po wo ła nia.

69 r. + 1845 = 1914 – po czą tek wiel kie go Cza -
su Uci sku (Dan. 12:1).

Ce lem li te ral ne go żni wa jest prze two rze nie
sto ją ce go w po lu zbo ża po tym, jak za koń czy się
okres je go wzro stu, na co w cza sach bi blij nych
skła da ło się sie dem ró żnych eta pów. Żę cie, któ re
obej mo wa ło po kło sie, gdyż mia ły one miej sce jed -
no cze śnie, wią za nie w sno py, su sze nie, młó ce -
nie, od wie wa nie, prze sie wa nie, i zwo że nie do spi -
chle rza. Czter dzie sto let nie okre sy żni wa w obu
przy pad kach po le ga ły głów nie na żę ciu i po kło -
siu kla sy psze ni cy wśród chrze ści jan. W żni wie
Wie ku Ży dow skie go zo sta li oni zo bra zo wa ni ja -
ko psze ni ca od dzie la na od plew, a w żni wie Wie -
ku Ewan ge lii ja ko psze ni ca od dzie la na od ką ko -
lu. Po tym, jak psze ni ca zo sta ła zżę ta (od cię ta od
ło dyg, tj. jej po przed nie go miej sca wzro stu, któ -
rym by ło no mi nal ne chrze ści jań stwo) pod da wa -
no ją tym sied miu pro ce som.

Wią za nie w sno py – zbie ra nie w zbo ry, jak to
wi dzie li śmy za cza sów bra ta Rus sel la. We wcze -
snym żni wie te ma łe grup ki zgro ma dza ły się w
ró żnych miej scach na ca łym świe cie. By ły to ma -
łe grup ki skła da ją ce się z kil ku osób, a w nie któ -
rych przy pad kach z 20 lub 30 osób. Do koń ca żni -
wa Wie ku Ewan ge lii nie któ re z tych zbo rów roz -
ro sły się do znacz nych roz mia rów. We źmy na

przy kład naj wa żniej sze mia sta sta nu Ohio i prze -
ana li zuj my spra woz da nia z Pa miąt ki z lat 90. XIX
wie ku, a zo ba czy my, że zbo ry w Co lum bus, To le -
do, Cle ve land i Cin cin na ti, itd. mia ły po dwu -
dzie stu lub trzy dzie stu kil ku człon ków, a do 1914
ro ku ka żdy z nich po więk szył się do oko ło dwu -
stu człon ków.

Su sze nie – pró bo wa nie na punk cie wier no -
ści; (psze ni ca i ka żde zbo że, któ re nie jest od po -
wied nio wy su szo ne  (tj. pod da ne wpły wo wi cie -
pła) przed prze cho wy wa niem (zwie zie niem do
spi chle rza) po pro stu zgni je i sta nie się bez u ży -
tecz ne.

Młó ce nie – od dzie la nie plew (ze wnętrz nej
po wło ki lub skór ki) od ziar na re pre zen tu je te
do świad cze nia, któ re Pan da je, by odłą czyć kla -
sę psze ni cy od jej świa to we go to wa rzy stwa i in -
sty tu cji.

Od wie wa nie – ko lej ny pro ces, w któ rym od -
dzie lo ne od ziar na ple wy są usu wa ne. Chrze ści -
ja nie nie ła two od cho dzą od tych, któ rzy oka zu ją
się nie wier ni. . . . Tak jak po ka zu je to przy kład
kró la Sau la po da ny w Sta rym Te sta men cie, gdy
po wie dzia no mu, by znisz czył Ama le ki tów,
oszczę dził naj lep sze sztu ki z ich stad i trzo dy, za -
miast znisz czyć je we dle roz ka zu.

Prze sie wa nie – od dzie la nie praw dzi wych
chrze ści jan (psze ni cy) od fał szy wych chrze ści jan
(plew).

Zwo że nie do spi chle rza – prze mie nia nie przez
śmierć do nie biań skiej na gro dy w Kró le stwie.

Ufa my, że to wy ja śnie nie żni wa do pro wa dzi
do lep sze go zro zu mie nia te go te ma tu.
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P A M I Ę T A M Y

Siostra Helene Meus ze zboru w Krakowie zmarła 13 grudnia 2009 r. w wieku 84 lat.

Siostra Maria Duda ze zboru w Szczecinie zmarła 3 października 2009 w wieku 80 lat.

Brat Andrzej Najbar ze zboru w Krośnie zmarł 4 sierpnia 2009 r. w wieku 101 lat.

Brat Bronisław Suski zmarł 1 grudnia 2008 r.

Brat Stanisław Kazimierczak zmarł 30 maja 2007 r.


