
„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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BRAT RUS SELL stwier dził, że by dło, o któ rym
tu mo wa, od no si się do Sta ro żyt nych God nych

(R 5383). Oparł ten wnio sek na fak cie, że Je zus
w Swo im do sko na łym czło wie czeń stwie był re pre -
zen to wa ny przez ciel ca oraz na su ge stii pro ro ka
Da wi da, że ludz kość po osią gnię ciu do sko na ło ści
bę dzie skła dać ciel ce na Bo skim oł ta rzu (Ps. 51:21).

Sta ro żyt ni God ni ra zem z Mło do cia ny mi God -
ny mi „na po cząt ku Ty siąc le cia zo sta ną wzbu dze ni
ja ko do sko na łe ludz kie isto ty” (E 17, s. 18) – „(…)
God ni otrzy ma ją do sko na łe czło wie czeń stwo we
wła dzach fi zycz nych, umy sło wych, ar ty stycz nych,
mo ral nych i re li gij nych oraz urząd ksią żąt na zie -

mi na po cząt ku Ty siąc le cia ja ko lep sze zmar twych -
wsta nie, (…) co nie ozna cza jed nak cał ko wi tej do -
sko na ło ści cha rak te ru, lecz do sko na łość fi zycz ną
i do sko na łość zdol no ści. (…) To, iż nie bę dą po sia -
da li do sko na le roz wi nię tych cha rak te rów oczy wi -
ste jest na pod sta wie dwóch fak tów: (1) w tym ży -
ciu nie by li na pró bie do ży cia, a więc nie roz wi nę -
li do sko na łe go cha rak te ru. Do sko na ły mi w cha rak -
te rze sta ną się dzię ki ty siąc let niej słu żbie Chry stu -
sa, kie dy to bę dą na pró bie do ży cia, „aby bez nas
[bez ty siąc let niej słu żby Ko ścio ła wy ko ny wa nej
na ich rzecz] nie sta li się do sko na ły mi” (Żyd. 11:40).
Po nie waż umar li bez do sko na ło ści cha rak te ru,
a w gro bie nie ma prze mia ny (Kaz. 11:3), udo sko -
na le nie ich cha rak te rów mo że na stą pić do pie ro
po ich po wsta niu z gro bu z do sko na ły mi cia ła mi
i zdol no ścia mi” (E 15, s. 535, 536; R 5073, 5074).

Oma wia jąc „owce” zwró ci li śmy już uwa gę
na spo dzie wa nia br. Rus sel la oraz in nych wier nych
stra żni ków od no śnie po wro tu Sta ro żyt nych God -
nych, ży wio ne przez nich zwłasz cza przed 1904 r.
Ocze ki wa li oni, że Sta ro żyt ni God ni – „by dło” –
znaj dzie się w swo ich obo rach – sta no wi skach na -
le żnych im w Ty siąc le ciu – do ro ku 1914, lub wkrót -
ce po tem. Jed na kże spo dzie wa nia te nie wy peł ni -
ły się, po mi mo te go, że Cza sy Po gan skoń czy ły się
je sie nią 1914 r.

W opar ciu o błęd ne wy li cze nia cy kli ju bi le uszo -
wych, J.F.R. oraz in ni przy wód cy To wa rzy stwa za -
czę li kil ka lat po śmier ci br. Rus sel la na uczać pu -
blicz nie, iż Sta ro żyt ni God ni po wró cą w 1925 r. Po -
mi mo te go, że na dłu go przed ro kiem 1925 br. John -
son (PT ‘21, s. 127) oraz in ni wy ka zy wa li im ów
oczy wi sty błąd, mó wiąc im, że po nad wszel ką wąt -
pli wość spo tka ich roz cza ro wa nie, ob sta wa li oni
jed nak przy gło sze niu swe go błę du, roz po wszech -
nia jąc go wszę dzie po przez kam pa nię pro pa gan do -
wą o „Mi lio nach”, na sku tek któ rej wie lu przy ję ło
ten po gląd. Wie lu do zna ło roz cza ro wa nia, gdy na -
stał, a na stęp nie prze mi nął rok 1925, a Sta ro żyt ni
God ni nie wró ci li. Po dob nie, nie któ rzy ocze ki wa li
ich po wro tu w 1956 r. (PT ‘53, s. 76-78), ale nie mia -
ło to wte dy miej sca, ani nie na stą pi w prze cią gu
naj bli ższych kil ku lat. Po mi mo te go, wier ni stra -
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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.

PRO ROC TWO ABA KU KA

3: 17–19
“NIE BY ŁO BY BY DŁA W OBO RACH”
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żni cy nie od rzu ca ją te go za ry su an ty ty picz ne go
wi dze nia, ani nie tra cą uf no ści w to, iż w słusz nym
cza sie się wy peł ni. Choć by się od wle kał, bę dą nań
cze kać, bo wiem zda ją so bie spra wę z te go, że
z pew no ścią na dej dzie.

SZEŚĆ KLAS ZBA WIO NYCH Z LUDZ KO ŚCI

Po nad to, Abak. 3:17 wska zu je na na stę pu ją ce
sześć klas: Cie le sny Izra el – drze wo fi go we; Wiel -
ka Kom pa nia – win ni ce; Ma lucz kie Stad ko – oli wa;
nie wy bra ny świat – ro le; Mło do cia ni God ni – owce;
Sta ro żyt ni God ni – by dło (Ksią żka Py tań i Od po -
wie dzi: „Nie spło dze ni”, s. 152). Pięć z nich (czte ry
wy bra ne kla sy plus qu asi -wy bra ni) to kla sy, któ re
w szcze gól ny spo sób bę dą współ pra co wać w bło -
go sła wie niu wszyst kich na ro dów zie mi, a szó sta –
nie wy bra ny świat – jest kla są, któ ra, po za kla sa mi
wia ry, bę dzie bło go sła wio na pod czas Ty siąc le cia
na mo cy wiel kiej obiet ni cy zło żo nej Abra ha mo wi,
cho ciaż owce spo śród niej ta kże przy łą czą się
do bło go sła wie nia in nych (Mat. 25:31-40; Jo ela 2:28
– „pro ro ko wać bę dą cór ki wa sze”). Tych sześć klas
zba wio nych spo śród ludz ko ści jest ta kże zo bra zo -
wa nych w Jo ela 2:28,29 (E 17, roz. II). „Sy no wie” re -
pre zen tu ją wie rzą cy cie le sny Izra el (Jo ela 2:28),
a dru go rzęd nie wier nych nie po świę co nych uspra -
wie dli wio nych z wia ry z Wie ku Ewan ge lii (qu asi -
-wy bra nych – patrz PT ‘55, s. 20-23, 41-44; ‘56, s. 20-
27). Wy da je się, że w po dob ny spo sób ta cy uspra -
wie dli wie ni z wia ry z Wie ku Ewan ge lii są w dru go -
rzęd ny spo sób po li cze ni z wie rzą cym cie le snym
Izra elem (Abak. 3:17).

„WSZA KŻE SIĘ JA W PA NU WE SE LIĆ BĘ DĘ”

Jak już nad mie ni li śmy, nie ma wąt pli wo ści co
do te go, że an ty ty picz ny Aba kuk – br. Rus sell oraz
in ni wier ni stra żni cy – oka zy wał moc ne i nie ugię -
te zde cy do wa nie, by za cho wać ra dość w Pa nu, po -
mi mo te go, że bę dzie się wy da wać, iż na dej ście
owo ców spo dzie wa nych do ro ku 1914 lub wkrót -
ce po tem co do pew nych za ry sów Pla nu Bo że go
w związ ku z nie któ ry mi kla sa mi od wle ka się:
„Wsza kże się ja w Pa nu we se lić bę dę, roz ra du ję
się w Bo gu zba wie nia me go” (w. 18). Ra do ści tej to -
wa rzy szy ła uf ność w to, że osta tecz nie wszyst kie
za ry sy an ty ty picz ne go wi dze nia wy peł nią się. 

Zda wa li so bie oni spra wę z te go, że po trzeb nej
im si ły nie uzy ska ją ani nie za cho wa ją, oglą da jąc się
na swo je wła sne lub cu dze ludz kie pra gnie nia i teo -
rie, czy też opie ra jąc się na swo im wła snym zro zu -
mie niu (Przyp. 3:5), ale kie ru jąc się ku Bo gu i po kła -
da jąc zu peł ną uf ność w Nim oraz w Je go mo cy –
„Pa nu ją cy Pan jest si łą mo ją” (w. 19; 2 Sam. 22:33,
34; Ps. 18: 33, 34). Wie dzie li, że spra wi On, iż do ko -
ny wać bę dą szyb kie go po stę pu w praw dzie i spra -

wie dli wo ści – „czy ni no gi mo je, ja ko no gi ła ni”, jak
rów nież by li świa do mi te go, że je śli od po wied nio
uko rzą się pod Je go po tę żną rę ką, ob da rzy On ich
zwy cię stwem i wy wy ższy ich: „po miej scach wy so -
kich po pro wa dzi mnię”. Ta kie za iste jest dzie dzic -
two wier nych sług Bo żych. 

Na stę pu ją ce cy ta ty z pism br. Rus sel la po ka zu -
ją je go moc ne i nie ugię te zde cy do wa nie: w Stra żni -
cy w ar ty ku le pt. „Czy bu dzik zo stał do brze na sta -
wio ny” (R4736) stwier dza on: „Za łó żmy, na przy -
kład, że mi nie paź dzier nik 1914 r. i nie na stą pi ża -
den po wa żniej szy upa dek wła dzy po gan. Cze go
by to do wo dzi ło, a co by oba la ło? Nie oba la ło by to
żad ne go za ry su Bo skie go Pla nu Wie ków. Ce -
na oku pu do ko na ne go na Kal wa rii wciąż by ła by
gwa ran cją osta tecz ne go wy peł nie nia się wiel kie -
go Bo skie go pla nu re sty tu cji czło wie ka. Wy so kie
po wo ła nie Ko ścio ła do te go, by cier pieć z Od ku pi -
cie lem i być uwiel bio nym z Nim ja ko je go człon ko -
wie, Je go Ob lu bie ni ca, wciąż by ło by ta kie sa mo.
Wciąż by ły by dwa zba wie nia – jed no na po zio mie
du cho wym, do któ re go je ste śmy obec nie po wo ła -
ni, a dru gie na po zio mie ludz kim na mo cy wa run -
ków No we go Przy mie rza pod czas bło go sła wio ne -
go pa no wa nia Me sja sza. Wciąż by ło by praw dą, że
za pła tą za grzech jest śmierć, a da rem Bo żym jest
ży cie wiecz ne po przez Je zu sa Chry stu sa na sze go
Pa na. Wciąż by ło by praw dą, że po wo ła ni ma ją być
wier ni po to, by mo gli być wy bra ny mi – po to, by
uczy nić swo je po wo ła nie i wy bór pew nym. Je dy -
ną rze czą, na któ rą wpły wa chro no lo gia, był by czas
wy peł nie nia się tych chwa leb nych na dziei dla ko -
ścio ła i dla świa ta”.

W in nym miej scu pi sze on: „Załóżmy, że bę -
dzie miał miej sce sce na riusz da le ki od na szych
ocze ki wań: Za łó żmy, że rok 1915 prze mi nie,
a spra wy na tym świe cie bę dą się ukła da ły w cał -
ko wi cie po ko jo wy spo sób i bę dą do wo dy na to, że
nie wszy scy ‘wy bra ni’ zo sta li ‘prze mie nie ni’, a cie -
le sny Izra el nie zo sta nie przy wró co ny do ła ski
pod No wym Przy mie rzem (Rzym. 11:12,15). Cóż
wte dy? (...) Na dal mo gli by śmy od da wać cześć Bo -
gu tak wiel kie mu i wspa nia łe mu, że nikt in ny nie
mógł by się z nim rów nać. Wciąż wi dzie li by śmy,
jak wspa nia łym jest Je go zba wie nie w Je zu sie
Chry stu sie – ‘oku pie za wszyst kich’. Wciąż po win -
ni śmy wi dzieć, jak cu dow ną rze czą jest ‘ukry ta ta -
jem ni ca’, na sza spo łecz ność z na szym Od ku pi cie -
lem w ‘Je go śmier ci’, a ta kże w ‘Je go zmar twych -
wsta niu’ do ‘chwa ły, czci i nie śmier tel no ści’ – ‘ Bo -
skiej na tu ry’. A za tem, dro go umi ło wa ni, gdy by
oka za ło się, że na sza chro no lo gia jest cał ko wi cie
błęd na, i tak mo że my uznać, że w związ ku z nią
od nie śli śmy wie le ró żno ra kich ko rzy ści. Gdy by
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osią gnię cie na szych chwa leb nych na dziei i obec -
nych ra do ści w Pa nu mia ło kosz to wać nas ta kie
roz cza ro wa nie, ja kie go przy ja cie le się oba wia ją,
i tak po win ni śmy się ra do wać i uznać to za ni ską
ce nę! Je śli Pan uzna za ko niecz ne dla obu dze nia
‘pa nien’ do zwo lić na to, by na trąb ce sy gna li za cyj -
nej za brzmia ła fał szy wa nu ta, przyj mij my to z ra -
do ścią ja ko jed ną z tych ‘wszyst kich rze czy’ do po -
ma ga ją cych ku do bre mu tym, któ rzy Go mi łu ją,
któ rzy we dług po sta no wie nia Bo że go po wo ła ni
są” (gru dzień 1913 r., R 5368).

Brat Rus sell stwier dził: „Gdy by rok 1915 prze -
mi nął bez prze mie nie nia Ko ścio ła, bez na dej ścia
cza su uci sku, itd., dla nie któ rych wy da wa ło by się
to być wiel ką ka ta stro fą, ale nie dla nas. Bę dzie my
tak sa mo za do wo le ni jak in ni, je śli, tak jak się spo -
dzie wa my, wszy scy do świad czy my prze mia ny
z wa run ków ziem skich do du cho wych przed 1915
r., lecz je śli nie ta ka bę dzie wo la Pa na, wte dy nie
bę dzie to na szą wo lą. Je śli w Pań skiej opatrz no ści
czas ten nad szedł by dwa dzie ścia pięć lat póź niej,
wte dy by ło by to na szą wo lą. Nie zmie ni ło by to fak -
tu, że Syn Bo ży zo stał wy sła ny przez Oj ca, ani te -
go, że Syn jest Od ku pi cie lem ro dza ju, że umarł
za na sze grze chy, że wy bie ra Ko ściół ja ko swo ją
Ob lu bie ni cę; ani te go, że obec nie na stęp ną rze czą
w ko lej no ści jest usta no wie nie chwa leb ne go Kró le -
stwa po przez te go wiel kie go Po śred ni ka, któ ry
w trak cie swe go po śred ni czą ce go pa no wa nia bę -
dzie bło go sła wił wszyst kie na ro dy zie mi. Fak ty te
po zo sta ły by ta kie sa me. Ró żni cą by ło by je dy nie
kil ku let nie opóź nie nie co do cza su usta no wie nia
Kró le stwa” (sty czeń 1914 r., R 5374).

Jed na kże paź dzier nik 1914 r. nie prze mi nął
bez ja kie go kol wiek „po wa żniej sze go upad ku
wła dzy po gan” ani spra wy te go świa ta „nie ukła -
da ły się w cał ko wi cie po ko jo wy spo sób” w 1915 r.
Wprost prze ciw nie, tak jak już nad mie ni li śmy,
do kład nie w mo men cie za mknię cia się Cza sów
Po gan, je sie nią 1914 r., praw dzi wie roz po czął się
Czas Uci sku. Bóg przy sta wił pie częć na chro no lo -
gii br. Rus sel la, za twier dza jąc ją ja ko praw dzi wą
chro no lo gię bi blij ną.

W Stra żni cy z 15 lip ca 1915 r. (R 5731) br. Rus -
sell na pi sał: „Pro por cjo nal nie do te go, ile po sia da -
my du cha Bo że go, mo że my zro zu mieć co raz wy -
raź niej, co te rze czy ozna cza ją. Naj wa żniej szą czę -
ścią ob ra zu by ło to, że Me sjasz miał na dejść i usta -
no wić swo je Kró le stwo Wszyst kie te obiet ni ce są
czę ścia mi tej wiel kiej wi zji, czy też wi dze nia
[z Abak. 2:2,3]. Mia ło się wy da wać, że jej wy peł nie -
nie się od wle ka. Pro rok zda je się py tać: Czy nie
wy da je się, że Bóg za po mniał o obiet ni cy da nej
Abra ha mo wi? Cza sa mi na praw dę wy da wa ło się, że

Bóg za po mniał o niej. Jed na kże pro rok oświad cza:
„boć za pew ne przyj dzie, a nie omiesz ka”. W rze -
czy wi sto ści ona nie opóź nia się. Cza sa mi ma my ta -
kie chwi le, w któ rych spo dzie wa my się wi dzieć
wię cej, niż wi dzi my. Być mo że spo dzie wa li śmy się,
że świat do zna więk szej mia ry uci sku, niż do znał
do tej po ry. Po nad po ło wa 1915 ro ku już prze mi nę -
ła, a mo im zda niem wąt pli we jest, by śmy zo ba czy -
li w tym ro ku wszyst ko, cze go się spo dzie wa li śmy.
Wy glą da to tak, jak by śmy pró bo wa li przy śpie szyć
wy peł nie nie się wi dze nia.

„Prze to, że jesz cze do pew ne go cza su odło żo ne
jest wi dze nie”, a my nie ma my z nie go re zy gno -
wać. Po kła da my uf ność w Bo skim po rząd ku rze -
czy. W Bo skim spo so bie po stę po wa nia nie by ło
prze wi dzia ne, by wszyst ko wy da rzy ło się w paź -
dzier ni ku 1914 r. Nie wiem, ile jesz cze mo że wy da -
rzyć się od chwi li obec nej do paź dzier ni ka 1915 r.
Je śli mam zga dy wać, to nie mo gę so bie wy obra zić
te go, jak wszyst kie na sze spo dzie wa nia mo gły by
wy peł nić się od chwi li obec nej do paź dzier ni ka
1915 r. Mam na dzie ję, że się wy peł nią. Je śli bę dzie
ko niecz ne, bę dę cze kał dłu żej niż do paź dzier ni ka.
Wi dze nie jest pew ne. Wszyst kie te bło go sła wio ne
rze czy z pew no ścią na dej dą, jest to tyl ko kwe stia
cza su u Bo ga oraz pro blem na sze go zro zu mie nia
Je go cza su. Kie dy wy i ja w peł ni poj mie my głów -
ny za rys ca łej tej spra wy, z pew no ścią bę dzie my
bli sko niej. Bar dzo pre cy zyj nie zo sta ło prze wi dzia -
ne to, że wiel ki czas uci sku, obec nie na bie ra ją cy
co raz więk sze go roz pę du, miał za cząć się oko ło
paź dzier ni ka 1914 r.”.

Z tych oraz po dob nych wy po wie dzi br. Rus sel -
la wi dzi my, że dał on do sko na ły przy kład do na śla -
do wa nia ca łe mu lu do wi Bo że mu, a wie lu w 1914 r.
(R 5373, kol. 2), jak rów nież i po tem, od nio sło wie -
le bło go sła wieństw, idąc w je go śla dy. 

OPIS TE RAŹ NIEJS ZYCH WA RUN KÓW

Brat Rus sell w ar ty ku le o Abak. 3:17,18 (R 5383),
w któ rym oświad czył, że „przy bli ża się wy peł nie -
nie” te go pro roc twa, po ka zu je, że nie któ rzy z po -
świę co nych w Cza sie Uci sku – w szcze gól no ści
Wiel ka Kom pa nia – po mi mo spo ty ka ją cych ich roz -
cza ro wań, do zna ją wiel kich bło go sła wieństw, prze -
ja wia jąc po dob ne go, wła ści we go du cha re zy gna cji
i wia ry w Pa na. Stwier dza on: „Kie dy ca ły Ko ściół
przej dzie po za za sło nę (…) kie dy Ko ściół zo sta nie
uwiel bio ny, a Sta ro żyt ni God ni jesz cze się nie po -
ja wią. (…) Ci, któ rzy wte dy zro zu mie ją – Wiel ka
Kom pa nia – bę dą ra do wać się w Pa nu. Bę dą oni
w sta nie za ufać Bo gu, cho ciaż wa run ki w świe cie
bę dą nie po ko ją ce, a nie bę dzie jesz cze na zie mi
Sta ro żyt nych God nych ma ją cych prze jąć nad zór
nad bie giem spraw. Do strze gą oni, że wa run ki te
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w rze czy wi sto ści pro wa dzą do wiel kich bło go sła -
wieństw – że wiel ki czas uci sku jest ko niecz nym
przy go to wa niem do otrzy ma nia tych bło go sła -
wieństw. I wte dy po wie dzą: ‘Ra duj my się i od daj -
my Pa nu chwa łę, al bo wiem ob lu bie ni ca przy go to -
wa ła się!”. W uwiel bie niu ko ścio ła wi dzi my po czą -
tek wiel kich bło go sła wieństw. Wkrót ce mo że my
spo dzie wać się, że tu na zie mi zo ba czy my Sta ro żyt -
nych God nych. Wte dy na stą pi wy peł nie nie
wszyst kich ła ska wych obiet nic Bo ga. Tak więc nie
stra ci my otu chy, lecz ufać bę dzie my Pa nu”. 

Obec nie pa nu ją -
ce wa run ki bez wąt -
pie nia ide al nie po -
kry wa ją się z tym
opi sem br. Rus sel la.
Jak już wy ka za li śmy
na pod sta wie Pi sma
Świę te go, ro zu mu
i fak tów, na praw dę
do szli śmy do cza su,
kie dy ca łe Ma lucz -
kie Stad ko prze szło
za za sło nę, kie dy to
Ob lu bie ni ca Ba ran -
ka przy go to wa ła się!
Dla te go też wspa -
nia łe, ra do sne prze -
sła nie Obj. 19:5-
9 ma być obec nie
og ła sza ne w peł ni.
Zo sta ło ono ogło -
szo ne przez Wiel ką
Kom pa nię w jej
oczy sz czo nej czę ści
w Praw dzie, jak ró -
w nież przez wie lu,
któ rzy nie są no wy -
mi stwo rze nia mi. 

Jak zo sta ło po ka -
za ne w in nym miej -
scu (E 15, s. 514),
człon ko wie kla sy
Wiel kiej Kom pa nii
wiel ce się ró żnią w cha -
rak te rach, są w niej ta cy, któ rzy o włos stra ci li
człon ko stwo w Ma lucz kim Stad ku oraz ta cy, któ rzy
le d wo uszli wtó rej śmier ci. Są ta kże ró żne czę ści
Wiel kiej Kom pa nii, któ re są po ka za ne w Pi śmie
Świę tym na ró żne spo so by (E 3, s. 182). Ta część
Wiel kiej Kom pa nii, któ ra znaj du je się w Praw dzie,
nie jest po ka za na w głu pich pan nach. Głu pie pan -
ny przed sta wia ją ra czej tę część Wiel kiej Kom pa nii,
któ ra znaj do wa ła się w ko ście le no mi nal nym i któ -

ra po zo sta ła w nim tkwiąc w błę dzie przez ca ły
okres żę cia i nie przy szła do Praw dy, cho ciaż wie -
lo krot nie mó wio no jej, że je śli chce otrzy mać Praw -
dę, mu si do ko nać pew nych rze czy sym bo li zo wa -
nych po przez ku po wa nie oli wy (P 3, s. 94). Do ko -
na ne fak ty (P ‘31, s. 156; ‘57, s. 78) do wo dzą, że
ogło sze nie po sel stwa z Obj. 19:1-9 zo sta ło do ko -
na ne przez tę część Wiel kiej Kom pa nii, któ ra znaj -
do wa ła się w Praw dzie. Oczysz czo na część Wiel -
kiej Kom pa nii w Praw dzie skła da ją ca się z tych
No wych Stwo rzeń po śród lu du Praw dy, któ re

oczy ści ły się i przy ję ły
ob ja wio ną wo lę Pa -
na dla nich, przy -
zna ją cą im sta no wi -
ska i słu żbę an ty ty -
picz nych Le wi tów
(4 Moj. 8:21,22), gdy
wciąż znaj do wa ła
się jesz cze tu, na zie -
mi, przed swo im
zmar  twych wsta  -
niem, ogło si ła ra do -
sne po sel stwo z Obj.
19: 5-9 w je go peł ni.
Za iste, do strze ga li
oni, że „wa run ki
pro  wa dzą do wiel -
kich bło go sła -
wieństw” i mó wi li:
„Ra duj my się i od -
daj my Pa nu chwa łę,
al bo wiem Ob lu bie -
ni ca przy go to wa ła
się! (…) Nie stra ci my
otu chy, lecz ufać bę -
dzie my Pa nu”.
W mia rę upły wu
cza su, wie lu tych,
któ rzy nie są No wy -
mi Stwo rze nia mi, ta -
kże się oczy ści, roz -
po zna i przyj mie od -
po wied nie dla sie bie

sta no wi ska i słu żbę,
po dej mu jąc przy tym pro kla mo wa nie ra do sne go
po sel stwa z Obj. 19:5-9.

Za chę ca my wszyst kich, któ rzy nie są No wy mi
Stwo rze nia mi, by pod ję li to ra do sne pro kla mo wa -
nie wy sła wia ją ce i wy chwa la ją ce Bo ga, mó wią ce
o tym, że roz po czę ło się pa no wa nie Chry stu sa, że
we se le Ba ran ka jest już kom plet ne w pierw szym
zmar twych wsta niu oraz o tym, jak wiel ce bło go sła -
wie ni są ci, któ rzy są we zwa ni na wie cze rzę we se -

„WSZA KŻE SIĘ JA W PA NU WE SE LIĆ BĘ DĘ”

CHOĆ BY fi go we drze wo nie za kwi tło 
i nie by ło uro dza ju na win ni cach, 
i ro le nie przy nio sły by po żyt ku, 
a nie by ło by by dła w obo rach,

Wsza kże roz ra du ję się w Bo gu zba wie nia me go, 
bo wiem ma wia ra na Nim się opie ra.

Choć na ro dy chwie ją się i sła nia ją,
a go łę bi ca po ko ju pierz chła,
Choć zie mia i mo rze ję czą
pod cię ża rem mar twych swych,
mi mo to, wśród za wie ru chy okrop nej 
ra du ję się i gło wę pod no szę!

Choć wi dze nie zda się opóź niać,
a czas ocze ki wa nia wy dłu żać,
choć ma wia ra sro dze jest pró bo wa na
w bo ju za żar tym i cię żkim,
Jed nak star czy mi ła ski Je go!

A tre ścią mej pie śni bę dzie:
Choć by mię i za bił, choć by i ser ce zła mał,
prze cie w Nim ufać bę dę.

Bo wiem wiem, iż pe łen mi łu ją cej mą dro ści
pla no wał On dro gę, po któ rej idę.
A za tem ostat nim tchnie niem bło go sła wić Go bę dę,
a gdy się prze bu dzę, wy sła wiać go bę dę.
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la Ba ran ko we go. Czyń my to mą drze i tak tow nie,
do pa so wu jąc ró żne za ry sy gło szo ne go prze sła nia
do po zio mu roz wo ju słu cha czy. Tym, któ rzy ma ją
sła bą al bo żad ną zna jo mość Praw dy, po da waj my
naj pierw prost sze za ry sy tych prawd, ta kie jak te
za war te w ulot kach (Czy wiesz?), bro szur kach, P 1,
Sztan da rze Bi blij nym, Fo to -dra mie, itd. Lu do wi
Praw dy po da waj my naj pierw za ry sy zwią za ne
z Epi fa nią, za mknię ciem drzwi wej ścia do wy so kie -
go po wo ła nia, Mło do cia ny mi God ny mi, itd., a na -
stęp nie dal sze za ry sy do ty czą ce skom ple to wa nia
Ob lu bie ni cy w chwa le, itd.

MO DLI TWA ABA KU KA

Sło wo „Se la” uży te trzy ra zy w prze pięk nej mo dli -
twie Aba ku ka oraz jej de dy ka cja („Przed niej sze -
mu nad śpie wa ka mi na mu zycz nym na czy niu
mo im”, w. 19) po ka zu ją, że za mia rem pro ro ka by -
ło, aby by ła ona śpie wa na przed in ny mi przy
akom pa nia men cie in stru men tów mu zycz nych
tak, by wie lu mo gło ją usły szeć i się jej na uczyć,
jak rów nież zo stać przez nią pod nie sio ny mi
na du chu i po cie szo ny mi, zwłasz cza wśród nie -
sprzy ja ją cych oko licz no ści.

An ty ty picz ny Aba kuk za de dy ko wał to po sel -
stwo Praw dy na cza sie, po bu dza ją ce do ra do ści
i wia ry, zwłasz cza wo dzom po śród lu du Bo że go,
któ rzy po sia da ją szcze gól ne kwa li fi ka cje do te go,
by je gło sić tak, by przez nich mo gło być ono prze -
ka zy wa ne in nym, by wie lu mo gło je usły szeć i się go
na uczyć, jak rów nież zo stać przez nie pod nie sio ny -
mi na du chu i po cie szo ny mi, zwłasz cza wśród nie -
sprzy ja ją cych oko licz no ści, ta kich ja kie ist nie ją
w Epi fa nii, kie dy nie mo żna już po wie dzieć, że zbli -
ża się wy peł nie nie Abak. 3:17,18, gdyż pro roc two
jest w trak cie wy peł nia nia się. Bi blia jest har fą Bo żą.
An ty ty picz ny Da wid – br. Rus sell (1 Sam. 16:16,23;

E 9, s. 526, 530) – wpraw nie grał na Bo żej har fie i nie
ma wąt pli wo ści co do te go, że wy do był z niej pięk -
ną i har mo nij ną mu zy kę. Pi sma br. Rus sel la do bit nie
po ka zu ją, że je go pra gnie niem by ło, aby gło sze niu
po sel stwa Praw dy za wsze to wa rzy szy ło pięk ne
i har mo nij ne świa dec two Sło wa Bo że go. 

Jak już wy ka za li śmy, mo dli twa an ty ty picz ne go
Aba ku ka skła da się głów nie z prawd o po tę żnych
dzie łach Bo ga nisz czą cych im pe rium sza ta na, wy -
ba wia ją cych Je go lud Wie ku Ewan ge lii, usta na wia -
ją cych Je go Kró le stwo oraz bło go sła wią cych i wy -
ba wia ją cych nie wy bra ny świat, do któ rych do da ny
jest wy raz moc ne go i nie ugię te go zde cy do wa nia,
by ufać i ra do wać się w Bo gu, gdyż po mi mo wszel -
kich nie sprzy ja ją cych oko licz no ści, osią gnię te zo -
sta ną wszyst kie Je go ce le. Krót ko mo żna ją pod su -
mo wać ja ko prze sła nie Kró le stwa – „Hal le lu ja! iż
ujął kró le stwo Pan Bóg wszech mo gą cy” (Obj. 19:6).

Za chę ca my wszyst kich sług Bo ga „za rów no ma -
łych, jak i wiel kich” (Obj. 19:5), by sta ran nie prze -
stu dio wa li, do brze się wy uczy li oraz za sto so wa li
do swo je go ser ca i ży cia to po cie sza ją ce na du chu
prze sła nie po da ne nam przez Pa na za po śred nic -
twem an ty ty picz ne go Aba ku ka. Po nad to, niech
wszy scy, sto sow nie do swo ich zdol no ści i spo sob -
no ści, ob wiesz cza ją je in nym wraz ze świa dec twem
Sło wa Bo że go. Co raz wię cej lu dzi je usły szy i się go
na uczy, dzię ki cze mu na wet po śród nie sprzy ja ją -
cych oko licz no ści bę dą mo gli przy łą czyć się do nas
w ra do snym ob wiesz cza niu: „Wsza kże się ja w Pa -
nu we se lić bę dę, roz ra du ję się w Bo gu zba wie nia
me go. Pa nu ją cy Pan jest si łą mo ją, któ ry czy ni no -
gi mo je ja ko no gi ła ni, i po miej scach wy so kich po -
pro wa dzi mnie”.

TP ‘10, 34-38

Da ta: 27 grud nia 2009 r.

Dro gi Bra cie He rzig,
po zdro wie nia w imie niu na sze go Pa na! 
Przed sta wiam co rocz ne spra woz da nie do przej -
rze nia.

My, bra cia w In diach, a szcze gól nie ja, dzię ku -
je my na sze mu je dy ne mu Bo gu Je ho wie i Je go jed -
no ro dzo ne mu Sy no wi Je zu so wi, któ ry nas pro wa -

dził i pod trzy my wał w prze szło ści i bę dzie na dal to
czy nił w nad cho dzą cym ro ku, w któ rym bę dzie my
co raz głę biej wcho dzić w okres Ty siąc le cia.

Wy ra ża my wdzięcz ność To bie i człon kom Do -
mu Bi blij ne go za kar mie nie nas du cho wym po kar -
mem przez cza so pi sma Te raź niej sza Praw da
i Sztan dar Bi blij ny oraz po moc ni czą li te ra tu rą
i za to, że nie za po mi na cie o prze sy ła niu nam pism
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ZZ   II NN DD II II

22 00 00 99
RR OO KK



JESIEŃ 2010 • 39

pa sto rów Rus sel la i John so na, któ re pod trzy mu ją
nas w du cho wym dzie le.

Po nie waż z ła ski Pa na sto imy na pro gu nad cho -
dzą ce go ro ku 2010 je ste śmy zmu sze ni spoj rzeć
wstecz na mi nio ny czas. 

Dzie ło Pań skie i słu żba Ru chu w na szym kra ju
prze bie ga ły po myśl nie tak jak w prze szło ści, a na -
wet znacz nie się po lep szy ły. W trzech głów nych
sta nach, ta kich jak Ke ra la, Kar na ta ka i Ta mil Nadu,
od by wa ły się okre so we ze bra nia zbo ro we, a ja
od cza su do cza su mia łem przy wi lej od wie dza nia
tych zbo rów. 

Ze wszyst kich ze brań prze pro wa dzo nych
w mi nio nym 2009 ro ku na le ży wy mie nić dwa wa -
żne wy da rze nia. Pierw szym z nich jest kon wen -
cja, któ ra od by ła się w lip cu 2009 r. w Na za reth
w sta nie Ta mil Nadu, przy wy dat nej po mo cy bra -
ta Vin cen ta i je go współ pra cow ni ków. Trwa ją go -
rącz ko we przy go to wa nia do po dob nej kon wen -
cji, głów nie dla bra ci mó wią cych w ję zy ku ta mil -
skim, w tym sa mym miej scu w dniach 30 i 31
stycz nia 2010 r. Ko lej ne wa żne przed się wzię cie
mia ło miej sce w Ke ra la w grud niu 2009 r.; je ste -
śmy za nie wdzięcz ni ro dzi nie bra ta K.L. Ja co ba,
a szcze gól nie je go sy no wi, bra tu Lu co so wi Ja co -
bo wi, któ ry opła cił wszyst kie kosz ty ca łej kon -
wen cji w Thot tak ka du.

Wa żnym punk tem zwrot nym by ło wy da nie
na szych cza so pism Te raź niej sza Praw da i Sztan -
dar Bi blij ny w ję zy ku ta mil skim. Ma my obec nie

cza so pi sma Te raź niej sza Praw da i Sztan dar Bi blij -
ny w ję zy ku ta mil skim w do dat ku do ję zy ków Ma -
lay alam i Kar na ta ka.

Ja ko kraj po trze bu je my cza so pism Te raź niej sza
Praw da i Sztan dar Bi blij ny ta kże w ję zy ku an giel -
skim, by po kryć za po trze bo wa nie ca łych In dii. Jed nak
są one roz pro wa dza ne po ró żnych czę ściach kra ju. 

Kraj znaj du je się obec nie w ogniu nie po ko jów
po li tycz nych i ka ta strof na tu ral nych. W ostat nich
mie sią cach zmo rą sta ły się wy bu chy bomb. Jesz cze
gor sza jest „świń ska gry pa”. Oprócz te go ma my
„gniew na tu ry”, nie ustan ne desz cze w nie któ rych
re jo nach spo wo do wa ły znisz cze nia i po wo dzie, co
za kłó ci ło rów nież na szą pra cę wy daw ni czą.

Te ze wnętrz ne zna ki na pew no wska zu ją świa -
tu w ogól no ści, że Pan już ob jął wła dzę nad obec -
nym złym świa tem i usu wa obec nie kró le stwo sza -
ta na oraz usta na wia Swo ją wła dzę kró lew ską po -
przez Swo je dzie ła re sty tu cyj ne. Te raz jest naj wy -
ższa po ra na to, by dąć w trą bę jesz cze gło śniej,
ogła sza jąc po wrót na sze go Pa na, spo sób Je go po -
wro tu, cel Je go po wro tu oraz wtó re go przyj ścia.

Dzię ku je my Pa nu za to, że pro wa dzi nas
do Swe go pa no wa nia w Kró le stwie i ocze ku je my
Je go wiecz ne go wspar cia i kie row nic twa, w mia rę,
jak bę dzie my po su wać się do przo du.

Twój brat w słu żbie Pa na,
Piel grzym S. Lam bert
Przed sta wi ciel L.H.M.M. w In diach (2009)

TP ‘10, 38
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Dro gi Bra cie He rzig: Ła ska Bo ża i po kój niech bę -
dą z To bą!

Znów mi nął rok w bło go sła wio nej pra cy Pań -
skiej. Nasz Pan do zwo lił na pew ne do świad cze -
nia i pró by, jak rów nież bło go sła wień stwa na na -
szej dro dze do Je go chwa leb ne go Kró le stwa.
Niech bę dą Bo gu dzię ki za to, że Je go ła ska nas
za cho wa ła i „uchro ni ła od upad ku”. Nasz Pan
oka zał swą wiel ką mi łość za opa tru jąc nas
w Praw dę na cza sie oraz pro wa dząc, za chę ca jąc,
wzmac nia jąc i po ma ga jąc tym, któ rzy są wier ni
Je mu i Je go za rzą dze niom. 

Do strze ga jąc cu dow ną opatrz no ścio wą opie -
kę Bo ga nad na mi w cza sie mi nio ne go ro ku, mo -
że my skło nić gło wę, oce nia jąc Je go, Chry stu sa
i Praw dę, ma jąc świa do mość, że „wszel ki da tek
do bry i wszel ki dar do sko na ły z gó ry jest, zstę pu -
ją cy od Oj ca świa tło ści” (Jak. 1:17) dla tych, któ -
rzy ocze ku ją po mo cy od Nie go z praw dzi wą wia -
rą i czcią. 

Z ła ski Pa na mia łem przy wi lej w mar cu to wa -
rzy szyć na sze mu dro gie mu bra tu Woź nic kie mu
w pod ró ży do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie mia -
łem spo sob ność słu żyć dro gim bra ciom w Do mu
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Bi blij nym oraz na kon wen cji w Se at tle w sta nie
Wa szyng ton. By ło dla mnie wiel ką przy jem no ścią
mieć spo łecz ność z na szym dro gim bra tem Pio -
trem, a na stęp nie w Sta nach Zjed no czo nych z na -
szym dro gim bra tem Ral phem He rzi giem, ro dzi ną
Do mu Bi blij ne go i wszyst ki mi brać mi, któ rych spo -
tka li śmy na kon wen cji w Se at tle.

Mia łem rów nież przy wi lej uczest ni czyć i usłu -
gi wać na szym dro gim pol skim bra ciom na kon -
wen cji w Ko ło brze gu od 11 do 13 kwiet nia.

W dniach od 15 do 17 ma ja od by łem pod róż
do An glii, gdzie usłu gi wa łem bra ciom. Bar dzo oce -
niam tę słu żbę i wspa nia łą spo łecz ność z na szym
dro gim bra ter stwem Do id ge oraz bra tem Paw łem
Mar kie wi czem i wszyst ki mi dro gi mi wier ny mi
brać mi an giel ski mi. Je stem wdzięcz ny Pa nu
za wszyst kie przy wi le je słu żby i oce niam po moc,
ja ką oka zy wa li nam dro dzy bra cia.

W sierp niu 2009 r. od wie dził nas brat Do nald
Le wis ze swo ją żo ną, sio strą Pa try cją. Brat Do nald
usłu żył nam czte re ma wy kła da mi w cią gu dwóch
dni. Wszy scy bar dzo oce nia li je go usłu gę i spo łecz -
ność z nim.

W tym ro ku mie li śmy dwie kon wen cje, jed ną
wio sną w Vel bert, a dru gą je sie nią w Diez. Bra cia
oce nia ją owoc ną słu żbę i spo łecz ność z na szym
dro gim bra tem Pio trem Woź nic kim ja ko na szym
go ścin nym mów cą oraz usłu gi na szych lo kal nych
bra ci na obu kon wen cjach.

W lip cu 2009 r. uda ło nam się otwo rzyć w Niem -
czech wi try nę in ter ne to wą po świę co ną bra tu Rus -
sel lo wi, „one mu wier ne mu i roz trop ne mu słu dze”,
do otwar cia któ rej uży li śmy pol skiej wi try ny ja ko
przy kła du. Na szym głów nym ce lem jest po da wa nie
do wo dów na nie praw dzi wość ró żnych fał szy wych
in for ma cji krą żą cych po In ter ne cie oraz uza sad nia nie,
że C. T. Rus sell nie był za ło ży cie lem Świad ków Je ho -
wy, jak rów nież po da wa nie uży tecz nych in for ma cji
tym, któ rzy szu ka ją ko rze ni Ru chu Ba da czy Pi sma
Świę te go. Stro na ta jest do stęp na dla osób w kra jach
nie miec ko ję zycz nych (Niem cy, Au stria i część Szwaj -
ca rii). Po otwo rze niu tej wi try ny w lip cu, od no to wa -
li śmy 154 wi zy ty w sierp niu oraz 184 we wrze śniu.

Oprócz pra cy nad wi try ną na te mat pa sto ra
Rus sel la je den z na szych dro gich bra ci przy go to -
wu je in te rak tyw ny Wy kres Pla nu Wie ków na na -
szą nie miec ką wi try nę o na zwie Sztan dar Bi blij ny,
któ ry ma my na dzie ję ukoń czyć w tym ro ku. 

Koń cząc spra woz da nie, prze sy ła my Ci wy ra -
zy na szej głę bo kiej chrze ści jań skiej mi ło ści i za -
pew nie nie o gor li wych mo dli twach, a przez Cie bie
prze ka zu je my je na szym dro gim bra ciom i sio -
strom roz pro szo nym na ca łym świe cie. Niech Pan
szcze gól nie Cię za cho wu je, wzmac nia i wspie ra
w Two jej słu żbie Pa nu i Je go dzie le.

Twój brat z Je go ła ski,
Piel grzym Ja nusz Puz drow ski
Przed sta wi ciel w Niem czech

TP ‘10, 39
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Dro gi Bra cie He rzig,
Ła ska i po kój w Je go imie niu!

Mi nio ny rok był cią głą ma ni fe sta cją ze psu cia
i grzesz no ści w na ro dzie bry tyj skim. „Gó ry” in sty -
tu cji bry tyj skich na dal „roz pły wa ją się jak wosk”
na oczach wszyst kich. Choć wciąż za cho wu ją jesz -
cze coś ze swo jej daw nej chwa ły, obec nie de for mu -
ją się jak w gro te sko wej pa ro dii.

Bra cia w Wiel kiej Bry ta nii otrzy ma li wie le ra do -
ści od Pa na w cza sie dru giej po ło wy ro ku, pod czas
dwóch bło go sła wio nych kon wen cji i szcze gól nie

pięk nej usłu gi chrztu, któ ra od by ła się za raz
po spe cjal nym ze bra niu upa mięt nia ją cym Po słan -
ni ków w paź dzier ni ku. To by ło tak, jak by śmy
otrzy ma li „po wiew Zie lo nych Świą tek”, kie dy pięć
dro gich osób (dwie w sierp niu i trzy w li sto pa dzie
w Lon dy nie) sym bo li zo wa ło swo je po świę ce nie
przez za nu rze nie w wo dzie. Cza sy ‘gwał tow ne go
po wie wu wia tru’ (Dz. Ap. 2:2 w an giel skim prze -
kła dzie Wey mo uth) usta ły z na dej ściem wiel kie go
uci sku oraz koń cem spła dza nia z Du cha w 1914
ro ku, ale był to ‘czas oży wie nia od Pa na’ (Dz. Ap.
3:21 w an giel skim prze kła dzie Wey mo uth)!
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Do świad cze nia te by ły od świe ża ją cy mi oa za -
mi dla dro gich bra ci w tych ciem nych dniach cha -
osu w Wiel kiej Bry ta nii i je ste śmy głę bo ko wdzięcz -
ni Pa nu za te bło go sła wień stwa. Z dru giej stro ny,
„chmu ry uci sku’ to wa rzy szą ce dru gie mu ad wen to -
wi na sze go Pa na (Obj. 1:7) z co raz więk szym na si -
le niem do cie ra ją do świa do mo ści mi ło śni ków ‘te -
raź niej sze go złe go świa ta’ (Gal. 1:4 w an giel skim
prze kła dzie Wey mo uth). Wciąż nie wi dzą swo imi
umy sła mi, to jest swo imi ‘ocza mi zro zu mie nia’, że
te pro ble my są nie wzru szo nym do wo dem na to, iż
Pan jest obec ny w Swo im dru gim ad wen cie oraz że
wkrót ce na stą pi zmia na wła dzy nad świa tem.

Pa stor Rus sell wy wo łał wie le gnie wu wśród
kle ru, gdy na zwał Wiel ką Bry ta nię „głów nym
ośrod kiem im pe rium sza ta na” za je go dni.
W świe tle ko lej nych wy da rzeń je go nie zwy kle
traf na oce na rze czy wi ste go sta nu rze czy oka za ła
się wła ści wa. Ana li za upad ku im pe rium bry tyj -
skie go po 1914 ro ku po zwa la nam w pew nej mie -
rze wej rzeć w to, jak ogra ni cza ne są wpły wy sza -
ta na nad sys te ma mi de mo nicz ny mi i ludz ki mi
in sty tu cja mi.

Po cząt ko wo bar dzo osła bio ne, im pe rium bry -
tyj skie po więk szy ło się po pierw szej fa zie woj ny
świa to wej o Irak i Pa le sty nę. Lecz ta ostat nia oka -
za ła się za iste „za tru tym kie li chem”.

To bry tyj ski ge ne rał Al len by wy zwo lił w 1917
ro ku Je ro zo li mę po dłu gich wie kach rzą dów oto -
mań skie go im pe rium tu rec kie go; to bry tyj ski po li -
tyk spo rzą dził w 1917 ro ku De kla ra cję Bal fo ura,
obie cu ją cą, że Pa le sty na sta nie się ży dow ską sa -
mo rząd ną oj czy zną. (Peł ny opis tej kwe stii za war -
ty jest w bro szu rze bra ta R. G. Jol ly’ego „Ży dow skie
na dzie je i per spek ty wy”). Oko ło ro ku 1914 wie lu
chrze ści jan wi dzia ło w im pe rium bry tyj skim na -
rzę dzie wy peł nia nia się wo li Bo żej i pro roctw bi blij -
nych. Nic więc dziw ne go, że sło wa Pa sto ra Rus sel -
la wy wo ły wa ły u nich złość, lecz je dy nie on ro zu -
miał spra wy wła ści wie. 

Dwa po przed nie aka pi ty po mo gą nam zro zu -
mieć, dla cze go obec nie Wiel ka Bry ta nia znaj du je
się w tak opła ka nym sta nie i dla cze go nie cie szy się
już ła ską Pa na. Wraz z za koń cze niem cza sów po -
gan w 1914 ro ku nad szedł czas na wy wy ższe nie
uni żo nych i po ni że nie te go, co by ło wy so ko. Eze -
chie la 21:25-37.

Na to miast jed ną z do brych rze czy, ja kie dzie ją
się w Wiel kiej Bry ta nii, jest ta, że na ukow cy twier -
dzą, iż na resz cie są bli sko od kry cia sku tecz ne go le -
ku na ra ka. Pa stor Rus sell na uczał, że wy na le zie nie
le ku na ra ka bę dzie jed nym z prze bły sków Ty siąc -
le cia, wska zu ją cym na bli skość ziem skiej fa zy Kró -

le stwa Bo że go. Na ła mach Stra żni cy udzie lał po rad
na te mat ró żnych ku ra cji oraz te go, gdzie mo żna je
uzy skać. Oczy wi ście nie mógł wi dzieć przy szło ści
po 1914 r., więc nie zda wał so bie spra wy, że za nim
to na stą pi, mu szą zo stać wy na le zio ne no we tech -
no lo gie. O ca łe la ta wy prze dzał swo ich kry ty ków,
któ rzy szy dzi li z le kar stwa na ra ka.

Ana li za sta nu Wiel kiej Bry ta nii, za rów no w sfe -
rze re li gij nej, jak i świec kiej, wska zu je na za trwa ża -
ją cy ob raz nie smacz ne go roz pa du mo ral ne go i du -
cho we go. W pe wien spo sób po wra ca Ko ściół
Rzym sko ka to lic ki. Wy da je się, że wie lu lu dzi, czu -
jąc od ra zę do du cho wej i mo ral nej chwiej no ści
głów ne go nur tu pro te stan ty zmu oraz in nych ko -
ścio łów i pra gnąc sta bil no ści, wi dzi w tej wiel kiej
or ga ni za cji (złud ną) sta bil ność, któ rej brak ich obec -
nym ko ścio łom. Praw do po dob nie po mi ja ją licz ne
do wo dy ma so wych nad użyć sek su al nych na dzie -
ciach, do ko ny wa nych przez nie któ rych przy wód -
ców tej or ga ni za cji. 

Czy ny i po sta wy wo dzów Ko ścio ła An gli kań -
skie go przy po mi na ją pew ną śre dnio wiecz ną
sztu kę re li gij ną pod ty tu łem: „Uczta osłów”. Pier -
wot ną my ślą prze wod nią by ło za szcze pie nie
w umy słach nie czy ta ją ce go Bi blii la ika tu uprze -
dze nia do Ży dów i arian. Głów ni dy gni ta rze ko -
ścio ła chęt nie przy łą cza li się do wy śmie wa nia
tych mniej szo ści re li gij nych. Dzi siaj z pew no ścią
„osła mi” są ci wo dzo wie ko ścio ła, któ rzy tań czą,
jak im za gra wy ższy kry ty cyzm i ewo lu cjo nizm,
a „ucztu jąc” na ludz kich fi lo zo fiach, od rzu ca ją
na ukę i zba wien ne po słan nic two Bi blii. Trzy ma -
ją się kur czo wo swo ich wy zna nio wych ża ło snych
ludz kich tra dy cji.

Prze wi du je się, że w pierw szej de ka dzie na sze -
go stu le cia licz ba kle ru Ko ścio ła An gli kań skie go
zmniej szy się o oko ło jed ną pią tą. Pa pie stwo na dal
w za chę ca ją cy spo sób ro bi wie le szu mu wo kół
‘kon ce sji” ofe ro wa nych tym z an gli kań skich księ ży,
któ rzy prze cho dzą na stro nę Rzy mu. Kry zys kre -
dy to wy po wa żnie nad we rę żył fun du sze Ko ścio ła
An gli kań skie go, fre kwen cja spa da dra stycz nie,
a utrzy ma nie pod upa da ją cych bu dyn ków jest dro -
gie, więc per spek ty wy na przy szłość tej czę ści Ba -
bi lo nu są jesz cze czar niej sze niż in nych. Kler an gli -
kań ski siał wiatr przez po nad sto lat, a te raz żnie
wi cher spu sto sze nia. Oze asza 8:7.

Sy tu acja fi nan so wa Wiel kiej Bry ta nii na dal
szyb ko się po gar sza. Rząd po ży cza ogrom ne su -
my pie nię dzy, a Bank An glii ła mie wszel kie za sa -
dy dru ku jąc obec nie „pa pie ro we pie nią dze”, któ -
re nie ma ją żad ne go po kry cia w re al nych pa pie -
rach war to ścio wych, a to z ko lei mu si osta tecz nie
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do pro wa dzić do hi per in fla cji. W ce lu uci sze nia
obaw i uspo ko je nia spo łe czeń stwa, pro ces ten
na zy wa ny jest ‘ilo ścio wym po lu zo wa niem po li ty -
ki”. To dla te go fi nan si ści są nie chęt ni do po ży cza -
nia pie nię dzy przed się bior com, któ rzy chcie li by
za trud niać lu dzi, by ich fir my mo gły roz kwit nąć.
Bez ro bo cie jest naj więk szym za gro że niem dla sta -
bil no ści spo łecz nej. 

Jed na kże obec nie naj więk szym zmar twie niem
my ślą cych lu dzi jest dra stycz ny spa dek za ufa nia
po kła da ne go w in sty tu cjach po li tycz nych Wiel kiej
Bry ta nii. Zwy kli lu dzie wprost nie mo gą uwie rzyć
w to, że bry tyj scy po li ty cy mo gli upaść tak ni sko
pod wzglę dem mo ral nym. Bry tyj ska pra sa ob na ża
tę ko rup cję, na sku tek cze go je dy nie nie licz ni po -
li ty cy po zo sta ją wol ni od nie usu wal nych plam. Ko -
rup cja za rów no wśród człon ków ni ższej izby par -
la men tu jak rów nież tak zwa nej Izby Lor dów,
chwie je pod wa li na mi tej de mo kra cji, któ ra obec nie
moc no szwan ku je. Zie mia jest su cha jak pieprz,
a wia try ludz kie go sa mo lub stwa go to we są roz nie -
cić ogień anar chii.

Co istot ne, pra sa za jed ną z głów nych ofiar tej
ko rup cji uzna ła bry tyj ską ar mię, któ rej od mó wio -
no za awan so wa ne go tech no lo gicz nie sprzę tu
do pro wa dze nia efek tyw nej wal ki prze ciw ko ta li -
bom, po da jąc ja ko przy czy nę kosz ty. Pod czas gdy
po li ty cy wy pro wa dza li ogrom ne kwo ty pie nię -
dzy z ka sy pu blicz nej, w pra sie po da wa no nam,
że żoł nie rze gi ną w Afga ni sta nie, po nie waż bra ku -
je im sprzę tu nie zbęd ne go do pro wa dze nia no wo -
cze snej woj ny. Obrzy dze nie i obu rze nie spo łe -
czeń stwa z te go po wo du nie wąt pli wie znaj dzie
od zwier cie dle nie w wy ni kach wy bo rów po -
wszech nych, któ re ma ją się od być w ma ju 2010 r.,
w wy ści gu do któ rych na czo ło wy su wa ją się par -
tie eks tre mi stycz ne. 

Pod upa dły stan Wiel kiej Bry ta nii uwi dacz nia
się też w nie po wo dze niach go spo dar czych. Pod -
czas gdy in ne kra je Eu ro py (oprócz Hisz pa nii) pod -
nio sły się z re ce sji, nasz kraj ofi cjal nie po zo sta je
w re ce sji od sze ściu kwar ta łów (pół to ra ro ku) z rzę -
du, pod czas któ rych cią gle spa da wiel kość pro duk -
cji. Bez ro bo cie na dal nie po ha mo wa nie pnie się
w gó rę, a wie le ty się cy no wych ab sol wen tów do łą -
cza do ko lej ki po za si łek. Któż mo że prze wi dzieć,
jak wiel kiej po mo cy te do brze wy kształ co ne jed -
nost ki mo gą udzie lić wo dzom anar chi stów usi łu ją -
cych pod ko pać i oba lić obec ny, mo nar chicz ny
układ po li tycz ny?

Pod czas gdy Ko ściół An gli kań ski na dal znaj -
du je się w pro ce sie więd nię cia i za mie ra nia w kra -
ju, w któ rym się na ro dził, in ne re li gie, a szcze gól -

nie is lam, kwit ną. Wie le osób oba wia się is la mi za -
cji na sze go kra ju, i to nie bez po wo du. Po pierw sze,
nie zro zu mia ła jest cał ko wi ta bier ność wo dzów Ko -
ścio ła An gli kań skie go, któ rzy w rze czy wi sto ści po -
pie ra ją ideę utwo rze nia re li gij nych są dów is lam -
skim funk cjo nu ją cych we dług za sad sza ria tu, co
w prak ty ce ozna cza po pie ra nie po wsta wa nia „pań -
stwa w pań stwie”. Po dru gie, po wa żnym źró dłem
po ten cjal nych nie po ko jów spo łecz nych jest ma so -
wy na pływ mu zuł ma nów, któ rzy są w rze czy wi -
sto ści imi gran ta mi eko no micz ny mi; ich licz ba ro -
śnie w szyb kim tem pie, po nie waż ma ją bar dzo roz -
bu do wa ne ro dzi ny.

Wraz z po gar sza ją cą się sy tu acją eko no micz ną
w Wiel kiej Bry ta nii, mo że my wy raź nie za uwa żyć
ten den cję do wy ty cza nia no wych gra nic i po tę gu -
ją cej się po la ry za cji po mię dzy świa tem ka pi ta łu
a świa tem pra cy. Ostat ni rok był świad kiem
dwóch po ten cjal nie pa ra li żu ją cych straj ków, któ -
rym uda ło się za po biec przez od wo ła nie się
do prze pi sów pra wa. Oby dwa z tych gorz kich
spo rów do ty czy ły dwóch sztan da ro wych bry tyj -
skich firm: li nii lot ni czych Bri tish Air ways, któ re
obec nie są spry wa ty zo wa ne, oraz Pocz ty, in sty tu -
cji bry tyj skiej, któ ra obec nie upa da z po wo du bez -
pre ce den so we go wzro stu użyt ko wa nia ko mu ni -
ka cji in ter ne to wej i te le fo nicz nej. Wciąż pod no si
ona opła ty pocz to we, co wca le nie roz wią zu je jej
pro ble mów, gdyż jesz cze bar dziej za chę ca do ko -
rzy sta nia z in nych mo żli wo ści.

Wiel ka Bry ta nia cheł pi się w swym hym nie na -
ro do wym, że „rzą dzi fa la mi”, co by ło praw dą
przed ro kiem 1914, jed nak obec nie to nie ona
w tych fa lach. Po pierw sze, wy spy są li te ral nie co -
raz bar dziej za le wa ne w wy ni ku zmian kli ma tycz -
nych pro wa dzą cych do pod no sze nia się po zio mu
mo rza. Po dru gie, ja ko świa to we mo car stwo Wiel -
ka Bry ta nia to nie jak ka mień. Po trze cie, świat jest
zszo ko wa ny ma so wą de gra da cją mo ral ną więk -
szo ści bry tyj skie go spo łe czeń stwa, któ re wy da je
się czcić no wą „trój cę” skła da ją cą się z pił ka rzy, ar -
ty stów es tra do wych oraz gwiazd fil mo wych. Ostat -
nie dwie gru py wy da ją się ry wa li zo wać ze so bą
w roz wi ja niu „zdol no ści” nie zbęd nych do osią gnię -
cia naj więk szych głę bin ze psu cia mo ral ne go. 

Mi nę ło bli sko sto lat od śmier ci „one go słu gi”. Je -
go bi blij ne i etycz ne na uki wpły nę ły po zy tyw nie
na mi lio ny. Naj więk sza gru pa, Świad ko wie Je ho wy,
jak sa mi sie bie na zy wa ją, za cho wu je część z je go na -
uk, cho ciaż zu peł nie po rzu ci ła naj wa żniej szą na ukę
bi blij ną Pa sto ra – po wszech ne zba wie nie. Lu dzie ci
przy ję li tę na zwę z in spi ra cji swo je go za ło ży cie la,
sę dzie go Ru ther for da, w 1931 ro ku. Czło wiek ten
wy peł nił pro roc two bi blij ne od no szą ce się do „one -
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go złe go słu gi” (któ re nie od no si się do gru py lu dzi,
lecz do jed nost ki – Mat. 24:48-51). Był on jed nym ze
„złych pa ste rzy” z Za cha ria sza 11:8, E 6 s. 172.

Ruch w Wiel kiej Bry ta nii na dal ra do śnie i har -
mo nij nie funk cjo nu je pod du cho wym kie row nic -
twem wła ści wie na zna czo ne go Opie ku na Wy ko -
naw cze go bra ta R. M. He rzi ga. Za rzą dze nia do po -
wo ły wa nia na ten urząd zo sta ły za po cząt ko wa ne
w 1919 ro ku i sfi na li zo wa ne przez „ostat nie go ka -
pła na” w 1948 ro ku. Te nie zbęd ne „za rzą dze nia” są
tak sa mo czę ścią Praw dy Epi fa nicz nej, jak „dok -
try ny”. Bun tow ni cy prze ciw ko tym za rzą dze niom,
je śli są oświe ce ni Epi fa nią, znaj du ją się w po wa żnym
nie bez pie czeń stwie, nie tyl ko te raz, ale bę dzie im
jesz cze trud niej w Ty siąc let nim Kró le stwie, gdy
bę dą mu sie li zmie rzyć się ze skut ka mi swo jej au to -
de struk cyj nej dzia łal no ści.

Żad ne spra woz da nie nie by ło by kom plet ne bez
od nie sie nia się do za gro że nia, któ re za cznie co raz
bar dziej do ty kać na sze go ży cia w cią gu naj bli -
ższych kil ku lat. Jest nim ci chy i nie sto su ją cy prze -
mo cy odłam ru chu re wo lu cyj ne go za ło żo ny
na pod sta wie pism Mark sa i En gel sa. Je go po pu lar -
na na zwa to „po praw ność po li tycz na”. Cho ciaż
zna my peł ne prze mo cy for my re wo lu cji (na przy -
kład w Ro sji w 1917 ro ku), ogól nie nie je ste śmy
świa do mi, jak sub tel nie sza tan wy ko rzy stu je to ci -
che re wo lu cyj ne na rzę dzie do nisz cze nia chrze ści -
jań stwa. Prze bie głą si łą na pę do wą tej for my re wo -

lu cji spo łecz nej jest „szko ła frank furc ka” za ło żo -
na w 1923 ro ku w Niem czech.

Gdy w 1923 ro ku po wsta wa ła szko ła frank furc -
ka, skła da ła się z in te lek tu ali stów wzo ru ją cych się
na In sty tu cie Mark sa i En gel sa w Mo skwie. Stra te -
gia, ja ką ob my śli li, nisz czy ko mór kę spo łecz ną, ja -
ką jest ro dzi na, po przez po mniej sza nie ro li mę -
żczy zny ja ko gło wy ro dzi ny. Sta no wi to oczy wi ście
atak na bi blij ną na ukę o przy wód czej ro li mę żczy -
zny za rów no w ro dzi nie, jak i w Ko ście le, do ko ny -
wa ny po przez me dia z wy ko rzy sta niem tech nik
psy cho lo gii mas, ce lem wy wo ła nia nie po słu szeń -
stwa dzie ci wo bec ro dzi ców oraz pro wa dze nia
woj ny z ro dza jem mę skim. Po wsta nie fe mi ni zmu,
za chę ca nie do so do mii i za ży wa nia nar ko ty ków
przy czy ni ły się do re ali za cji te go sza tań skie go ce lu.

Je śli Bóg po zwo li, ocze ku je my ko lej ne go ro ku
Two je go przy wódz twa, w któ rym bę dzie my na -
dal mo gli pra co wać pod kie row nic twem Pa na (Ja -
na 8:12), pró bu jąc po więk szać obóz Epi fa nii i uka -
zu jąc jak naj le piej świa tło Praw dy Pa ru zji i Epi fa -
nii w obec nym wie ku ciem no ści.

Twój brat z Je go ła ski,
Piel grzym R. D. Do id ge
(Przed sta wi ciel Opie ku na Wy ko naw cze go
w Wiel kiej Bry ta nii)

TP ‘10, 40-42

W dniach 14-18 lip ca w Che ster Springs od by ła się
kon wen cja, na któ rej obec ne by ły 104 oso by.
W sym po zjum pt. „Po stę pu ją cy ob raz Przy byt ku”
wy ja śnio no roz wój ob ra zu w czte rech ró żnych
okre sach ja ko „Po czwór ny ob raz Przy byt ku”.

Te czte ry ob ra zy zo sta ły pier wot nie po da ne
przez pa sto ra Rus sel la w „Cie niach Przy byt ku” wy -
da nych w 1879 ro ku. Dzie ło to od mo men tu pu bli -
ka cji aż po cza sy współ cze sne jest szcze gól nym
źró dłem bło go sła wieństw dla wie lu, po ma ga jąc im
le piej zro zu mieć ty py i an ty ty py Przy byt ku oraz
wie le za ry sów wspa nia łe go Bo skie go pla nu zba -
wie nia dla Ko ścio ła i świa ta. Dzie ło to po ka zu je, jak
ty picz ny układ Przy byt ku, dzie dzi niec i obóz
na pu sty ni bar dzo do brze przed sta wia ją spra wy
zwią za ne z lu dem Bo żym Wie ku Ewan ge lii. Lecz to

nie wszyst ko, gdyż jak wy ka zał brat Rus sell, ty -
picz ny układ Przy byt ku i obo zu, jest po stę pu ją cy
(Przyp. 4:18).

Fakt, że kla sy spło dzo ne z Du cha już za koń czy -
ły swój roz wój na zie mi i otrzy ma ły du cho wą na -
tu rę i nie biań skie miesz ka nie, wska zu je na ukoń -
cze nie bu do wa nia Przy byt ku dla tych klas. Dla te -
go dzie ło po stę pu je obec nie pod ką tem wy bie ra nia
i roz wi ja nia klas ziem skich w ce lu wy peł nie nia Bo -
skie go pla nu zba wie nia, aż ka żdy, „kto chce” spo -
śród świa ta, otrzy ma ży cie wiecz ne. Pro si my o za -
ma wia nie li stow nie dar mo wych eg zem pla rzy Te -
raź niej szej Praw dy (w ję zy ku an giel skim) z wrze -
śnia/paź dzier ni ka 1972 r., nr 521, któ ra oma wia po -
stę pu ją cy ob raz Przy byt ku.

TP ‘10, 42
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S AU L  I P I E RW S  Z E

WY S T Ą  P I E  N I E  DA W I  DA

1 KSIĘGA SAMUELA 16:14

WRAZ z na masz cze niem bra ta Rus sel la i prze -
by wa niem Du cha Pań skie go z nim, Duch

ten opu ścił po za fi gu ral ne go Sau la (w. 14). Tak
jak Duch Pań ski za wsze pro wa dził bra ta Rus sel -
la na przód w ka żdym do brym sło wie i dzie le, tak
zły duch, któ ry zstą pił na po za fi gu ral ne go Sau la,
po grą żał go w co -
raz głęb szych błę -
dach, po mył kach
i wy stęp kach. Po -
wie dzia ne jest, że
zły duch, któ ry
zstą pił na Sau la,
był złym du chem
przy  cho dzą cym
od Pa na. Oczy wi -
ście ani w ty pie,
ani w an ty ty pie
nie ma tu taj mo -
wy o isto cie du -
cho wej. Ten zły
duch to ra czej złe
u s p o  s o  b i e  n i e ,
któ re w obu przy -
pad kach by ło
przede wszyst -
kim uczu ciem
smut ku i me lan -
cho lii po wsta łym
z po czu cia, że Bóg
wy co fał Swą spe -
cjal ną po moc. Nie
na le ży też przez
to ro zu mieć, że
Bóg bez po śred nio
wy wo ły wał ta kie
uspo so bie nie w fi -
gu ral nym lub po za fi gu ral nym Sau lu. Lecz, jak
zo sta ło to w ogól ny spo sób wska za ne w przy -
pad ku nie go dziw ców w 2 Tes. 2:9-11, Pan wy co -
fał prze szko dy, któ re wcze śniej sta wiał ma chi na -
cjom sza ta na, i po zwo lił, by miał on wol ny do stęp

do fi gu ral ne go i po za fi gu ral ne go Sau la. Sku tek
był ta ki, że sza tan po grą żył ich obu w me lan cho -
lii. To, że duch ten był du chem me lan cho lii i przy -
gnę bie nia, wi dać z kon tra stu wpro wa dza ne go
przez Da wi da, któ ry grał spe cjal nie w ce lu prze -
zwy cię że nia te go nie szczę śli we go sta nu umy słu

(„i przy cho dzi ła
na Sau la ulga”,
w. 23). Tak jak to
w i  d z i e  l i  ś m y
w przy  pad ku
czło n ka an ty ty -
picz ne go Sau la
(dra Jo se pha Co -
oka) wy stę pu ją -
ce go w kon flik cie
po mię dzy Da wi -
dem i Go lia tem,
tak sa mo tu taj,
an ty ty pem Sau la
z na sze go obec -
nie roz wa ża ne go
roz dzia łu jest
jed nost ka spo -
śród kla sy an ty -
ty picz ne go Sau la.
Jak wie rzy my,
fak ty do wo dzą,
że jed nost ką tą
jest dr Jo seph Se -
iss, pa stor lu te -
rań skie go ko ścio -
ła Świę tej Ko mu -
nii w Fi la del fii.
Był on z pew no -
ścią bar dzo zdol -
nym czło wie -

kiem, uta len to wa nym ka zno dzie ją i ce nio nym
au to rem wie lu dzieł. Na si czy tel ni cy na pew no
po dzi wia li cy to wa ny w 3 to mie Wy kła dów Pi -
sma Świę te go na str. 374, 375 ury wek z je go ksią -
żki pt. „Cud w Ka mie niu”.
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Cho ciaż był on człon kiem, du chow nym i wo -
dzem Ko ścio ła Lu te rań skie go, któ re go Wy zna nie
Au gs bur skie oraz ofi cjal ni pi sa rze od rzu ca ją Ty -
siąc le cie, przyj mo wał fakt, że Bi blia uczy o przyj -
ściu Pa na przed Ty siąc le ciem (pre mil le na ryzm)
oraz o Je go pa no wa niu w okre sie Ty siąc le cia.
W rze czy sa mej, to wła śnie ksią żka dra Se is sa pt.
„Cza sy osta tecz ne”, gło szą ca przyj ście Pa -
na przed Ty siąc le ciem i Je go pa no wa nie pod czas
Ty siąc le cia, prze ko na ła au to ra o praw dzie tych
dwóch dok tryn i za czę ła chwiać je go wia rą w na -
ukę Ko ścio ła Lu te rań skie go. Wy ra ża my więc swo -
ją wdzięcz ność wo bec nie go. Po glą dy dra Se is sa
po zo sta wia ły jed nak bez od po wie dzi wie le py tań,
na przy kład: ja ki jest zwią zek tych dwóch dok tryn
z Dniem Są du, któ ry w ro zu mie niu je go wła snym
i Ko ścio ła Lu te rań skie go miał przyjść rów no cze -
śnie ze znisz cze niem wszech świa ta, a więc, we -
dług je go po glą dów, po Ty siąc le ciu. Dla te go nie -
pew ność w tej spra wie po zo sta wia ła nas w zbyt
du żej ciem no ści, by po dej mo wać bar dziej sta now -
cze kro ki w związ ku z ty mi te ma ta mi. Nie ja sno ści
te zo sta ły usu nię te, gdy otrzy ma li śmy na masz cze -
nie bę dą ce an ty ty pem na masz cze nia Me da da
(4 Moj. 11:26-29) i zo sta li śmy przy go to wa ni do od -
rzu ce nia lu te rań skie go wy zna nia wia ry, co też nie -
dłu go po tem uczy ni li śmy. Choć dr Se iss był mi -
strzem ję zy ka an giel skie go, świet nym mów cą i pi -
sa rzem, sta le po grą żał się w co raz więk szą ciem -
ność. Wśród wy znaw ców ko ścio ła no mi nal ne go
wie rzą cych w pre mil le na ryzm jest on uwa ża ny
za naj więk szy au to ry tet, lecz w swym trzy to mo -
wym dzie le o Ob ja wie niu, po dob nie jak w in nych,
uwi kłał ich w naj więk sze ab sur dy. To on jest od po -
wie dzial ny za ta kie umiej sco wie nie wy da rzeń
w swo jej ksią żce, zgod nie z któ rym wy peł nie nie
wszyst kich rze czy aż do dwu dzie ste go roz dzia łu
Ob ja wie nia przy pa da na ko niec te go Wie ku. On
też od dzie lił sie dem dzie sią ty ty dzień od sześć dzie -
się ciu dzie wię ciu ty go dni i je go za sto so wa nie
do pierw sze go przyj ścia Je zu sa (Dan.9: 24-26),
i umie ścił go w koń cu te go Wie ku, w Żni wie Wie -
ku Ewan ge lii i Je go po wtór nym przyj ściu. Do wo -
dził, że czło wie kiem grze chu bę dzie jed nost ka ma -
ją ca uka zać się w cza sie sie dem dzie sią te go ty go -
dnia, w pierw szej po ło wie któ re go mia ła ona pod -
bić świat, zbu do wać li te ral ną świą ty nię w Je ro zo li -
mie, usta no wić się w niej ja ko bóg i ka zać się uwiel -
biać przez ca ły świat, a w koń cu pójść w za tra ce nie
na ko niec sie dem dzie sią te go ty go dnia. Wszyst ko to
zaś przed sta wił z nie zrów na ną elo kwen cją, do pro -
wa dza jąc do te go, że lu dzie nie prze zor ni i chwiej -
ni zu peł nie stra ci li grunt pod no ga mi. Jest on naj -
bar dziej ude rza ją cym przy kła dem „głu pich pa -
nien” wcho dzą cych w zu peł ną ciem ność.

BRAT RUS SELL ZO STAŁ PO LE CO NY
DOK TO RO WI SE IS SO WI

W oso bie dra Se is sa speł nił się typ Sau la po da -
ny w 1 Sam. 16:14-23. Je go nie ja sne po glą dy na te -
mat przyj ścia Je zu sa przed Ty siąc le ciem i ty siąc -
let nich rzą dów na sze go Pa na w związ ku z Dniem
Są du i (rze ko mym) znisz cze niem wszech świa ta,
wiel ce go kło po ta ły. Nie mógł zna leźć roz wią za nia
trud no ści zwią za nych z ty mi te ma ta mi i z te go po -
wo du do szedł do wnio sku, że Bóg go po rzu cił. Był
to wnio sek słusz ny, je śli cho dzi o by cie rzecz ni -
kiem i przy wód cą dla lu du Bo że go. To zaś bar dzo
go przy gnę bia ło, co też za uwa ży li je go współ pra -
cow ni cy („oto te raz Duch Bo ży zły trwo ży cię”, w.
15). Wie dząc, iż praw do po dob ną te go przy czy ną są
trud no ści zwią za ne z Pi smem Świę tym, któ rych
nie mógł roz wi kłać, ra dzi li mu po szu kać czło wie -
ka, któ ry po tra fi je roz wią zać, sko ro je go wła sna
nie moc w tej spra wie jest przy czy ną utra pie nia (w.
16). Czło wiek ta ki mu si po sia dać umie jęt ność har -
mo ni zo wa nia ró żnych czę ści Pi sma Świę te go („po -
szu ka ją mę ża co by umiał grać na har fie”, w. 16)
jak rów nież po tra fić po go dzić od po wied nie wer se -
ty i w ten spo sób ode gnać przy gnę bie nie dra Se is -
sa, usu wa jąc je go praw do po dob ną przy czy nę –
nie mo żność po go dze nia wer se tów bi blij nych z ty -
mi te ma ta mi („a ulży ci”, w. 16). Pro po zy cja ta
spodo ba ła się dok to ro wi Se is so wi („Upa trz cie mi
pro szę mę ża”, w. 17). Wy da rze nia te mia ły miej sce
po mię dzy ro kiem 1875 a 1877, czy li już po ogło sze -
niu przez bra ta Rus sel la trak ta tu „Cel i Spo sób Po -
wro tu Na sze go Pa na”. Je den z po moc ni ków dra
Se is sa prze czy taw szy ten trak tat i za uwa żyw szy
jak pięk nie go dzi on ró żne kwe stie, któ rych dr Se -
iss nie mógł po go dzić, za su ge ro wał, że brat Rus sell
jest wła śnie ta kim czło wie kiem mo gą cym udzie lić
po trzeb nej po mo cy („Otom wi dział sy na Isa ja (...)
któ ry umie grać”, w. 18), bo wiem po tra fił on zhar -
mo ni zo wać te kwe stie w Bi blii, któ rych zhar mo ni -
zo wa nia po trze bo wał dr Se iss. Po le cał on ta kże
bra ta Rus sel la ja ko zdol ne go po le mi stę („ry cer ski”),
któ ry umie za rów no bro nić swych po glą dów
przed ata ka mi, jak i zbi jać sta no wi sko swych prze -
ciw ni ków, co by ło wi docz ne we wspo mnia nym
wy żej trak ta cie, gdyż był on rów nież nie ulęk nio ny
wśród po le mik („czło wiek mę żny”). Po le cał go
rów nież ja ko czło wie ka peł ne go tak tu, o wiel kich
zdol no ściach, je śli cho dzi o do ko ny wa nie rze czy,
któ re miał do ko nać na swym po lu pra cy („spraw -
ny”) oraz po sia da ją ce go cha rak ter bę dą cy przy kła -
dem cnót chrze ści jań skich („gład ki”). A na ko niec
za pew nił dra Se is sa, że Pan udzie la po myśl no ści
przed się wzię ciom bra ta Rus sel la („a Pan jest
z nim”, w. 18).
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Sły sząc ten opis bra ta Rus sel la i do wie dziaw szy się,
że jest on du cho wym prze wod ni kiem zbo ru ba da -
czy Bi blii w Al le ghe ny, dr Se iss wy słał do te go zbo -
ru, skła da ją ce go się z wszyst kich sied miu klas lu du
Bo że go („po słał te dy do Isa je go”, w. 19), a nie bez -
po śred nio do bra ta Rus sel la, proś bę o przy sła nie
bra ta Rus sel la do nie go. Te go ro dza ju po stę po wa -
nie by ło nie wąt pli wie grzecz no ścią wo bec zbo ru,
tym bar dziej, że speł nie nie tej proś by po zba wi ło by
go na ja kiś czas na uczy cie la. Dr Se iss kie ru jąc swą
proś bę o przy sła nie bra ta Rus sel la przy po mniał
zbo ro wi w for mie kom ple men tu o pa ster skich za -
le tach bra ta Rus sel la („Po ślij do mnie Da wi da (...)
któ ry jest przy sta dzie”, w. 19). Mo że my so bie wy -
obra zić po ru sze nie i wiel ką ra dość du cho wą od czu -
wa ną przez człon ków te go zbo ru na wieść o tym,
że wiel ki i sław ny dr Se iss pra gnie po mo cy od ich
przy wód cy, tak jak w ty pie Isaj i je go sy no wie od -
czu wa li nie wąt pli wie ra dość i za szczyt z te go, że
ich syn i brat zo stał wy bra ny, aby po ma gać kró lo -
wi Izra ela. Zbór ra dził bra tu Rus sel lo wi, by wziął ze
so bą swój trak tat „Cel i spo sób po wro tu na sze go
Pa na” („osioł”, w. 20), któ ry po czę ści skła dał się
z głęb szych i trud niej szych na uk („chleb”),
a po czę ści z na uk po wierz chow nych i ła twiej szych
(„flasz ka wi na”), a ta kże, aby wziął ze so bą po świę -
co ne czło wie czeń stwo („ko zioł ka”), tzn., aby zło żył
tę wi zy tę oso bi ście, a nie dro gą li stow ną, w ten
spo sób bez po śred nio zu ży wa jąc dla do bra tej spra -
wy część swe go czło wie czeń stwa, któ re by ło czę -
ścią po za fi gu ral ne go ko zła Pań skie go. Brat Rus sell
zgo dził się na to i udał się w pod róż zgod nie z su -
ge stią zbo ru („po słał przez Da wi da, sy na swe go,
Sau lo wi”, w. 20). Tak oto sta nął przed dok to rem Se -
is sem w Fi la del fii („przy szedł Da wid do Sau la”, w.
21), go tów mu słu żyć („sta nął przed nim”). Gdy
by li ra zem, brat Rus sell prze ja wiał tak ob fi cie ła ski
Du cha, był tak tak tow ny, grzecz ny i po wścią gli wy
w mo wie, tak bacz ny na uczu cia dra Se is sa i tak
skrom ny w spo so bie po da wa nia swo ich na uk, któ -
re przed sta wiał ra czej ja ko su ge stie niż do gma ty, że
zu peł nie zdo był ser ce dra Se is sa („roz mi ło wał się
go bar dzo”, w. 21).

W swo im ko men ta rzu Man ny z dnia 4 sierp nia
brat Rus sell ostrze ga przed do gma ty zmem wśród
lu du Bo że go, szcze gól nie zaś w dys ku sjach z wiel -
ki mi te go świa ta i uczo ny mi, wska zu jąc na to, jak
wie lu znisz czy ło swój wpływ przez mó wie nie
o Praw dzie ze zbyt nią pew no ścią sie bie. Mo że my
być pew ni, że swo im po stę po wa niem wo bec dok -
to ra Se is sa dał on przy kład za sto so wa nia te go
ostrze że nia, gdyż wziął pod uwa gę je go wiek, re -
pu ta cję, sta no wi sko i uczu cia oraz zwró cił uwa gę
na to, by oka zać mu na le żny sza cu nek i po wa ża nie.

By ło to tym wię cej god ne po chwa ły w przy pad ku
bra ta Rus sel la, że wie lu mło dych lu dzi jest skłon -
nych za po mi nać o tych rze czach i dzia łać wbrew
nim. Uprzej mość bra ta Rus sel la, je go po ko ra
i skrom ność oraz oka zy wa ny sza cu nek zo sta ły za -
uwa żo ne przez dra Se is sa, któ ry wi dząc te za le ty
zdał so bie spra wę z fak tu, że brat Rus sell jest wy -
jąt ko wo war to ścio wym mło dym czło wie kiem. Bez
wąt pie nia za uwa żył on rów nież to, że brat Rus sell
nie po sia da for mal ne go wy kształ ce nia, a jed no cze -
śnie ma nie zwy kłą zna jo mość Pi sma Świę te go
i zdol ność ro zu mo wa nia w opar ciu o je go wer se ty.
By ło więc rze czą na tu ral ną, że uwa żał on te go mło -
de go czło wie ka w wie ku mniej wię cej 23-25 lat
za nie zwy kle cen ne od kry cie. Oka zał swo ją oce nę
dla bra ta Rus sel la czy niąc go swym naj bar dziej za -
ufa nym i wpły wo wym po moc ni kiem w spra wach
po le micz nych („był u nie go za wy rost ka broń no -
szą ce go”), a po le mik za rów no ze zwo len ni ka mi
przyj ścia Chry stu sa po Ty siąc le ciu, jak i z prze ciw -
ni ka mi Ty siąc le cia miał co nie mia ra. Uznał on bo -
wiem, że po glą dy bra ta Rus sel la na te mat po wro -
tu Pa na sta no wią peł ną od po wiedź na wszyst kie
ar gu men ty przed sta wia ne przez opo nen tów dra
Se is sa prze ciw ko je go po glą dom o wtó rym przyj -
ściu, Ty siąc le ciu i Dniu Są du. Z te go po wo du z ra -
do ścią uczy nił bra ta Rus sel la swym głów nym po -
moc ni kiem w ta kich po le mi kach („broń no szą cy”).

Gdy brat Rus sell opo wie dział nam hi sto rię
swych kon tak tów z dok to rem Se is sem, usły sze li -
śmy rzecz, któ ra nas za dzi wi ła. Do wie dzie li śmy
się mia no wi cie, że dr Se iss w jed nej ze swych prac
ogło sił, iż Pan nasz bę dzie nie wi dzial ny pod czas
Swe go wtó re go przyj ścia i że gdy brat Rus sell pew -
ne go ra zu, wy ja śnia jąc wła sne po glą dy, przy po -
mniał dok to ro wi Se is so wi o tym stwier dze niu, to
ku wiel kie mu zdzi wie niu bra ta Rus sel la nie mógł
on przy po mnieć so bie, by kie dy kol wiek wy ra ził
ta ką myśl. Dr Se iss wy zna wał or to dok syj ny po -
gląd ko ścio ła no mi nal ne go na te mat zmar twych -
wsta nia na sze go Pa na w cie le ludz kim i oczy wi ście
nie tłu ma czył Je go nie wi dzial no ści pod czas wtó re -
go przyj ścia z punk tu wi dze nia nie wi dzial no ści
istot du cho wych, tak jak to czy nił nasz Pa stor. Dla -
te go też, je go wzmian ka o nie wi dzial nym po wro -
cie na sze go Pa na mu sia ła być tyl ko po bie żnym ko -
men ta rzem od no śnie ta kich wer se tów jak: Mat.
24:37-39 i Łuk. 17:26-30, któ ry, w prze ci wień stwie
do my śli bra ta Rus sel la, nie był opar ty na żad nym
pew niej szym fun da men cie. Ko men tu jąc to za po -
mi nal stwo dra Se is sa, brat Rus sell wy ra ził zdzi wie -
nie, że ma jąc raz ta ką myśl, mógł ją po tem za po -
mnieć. Jed nak dr Se iss był nie tyl ko uwa żnym słu -
cha czem ob ja śnień bra ta Rus sel la, ale rów nież ob -
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ser wa to rem je go du cha i spo so bu wy ra ża nia my śli;
zaś ja ko czło wiek o wiel kiej kul tu rze i wy kształ ce -
niu do strzegł wi docz ną szla chet ność cha rak te ru
bra ta Rus sel la, je go prze ni kli wość ro zu mo wa nia,
głę bię i ja sność my śle nia. Przy mio ty te spra wia ły,
iż tym bar dziej pra gnął utrzy mać bra ta Rus sel la
jak naj bli żej sie bie lub tak, by był on go to wy na je -
go we zwa nie, dla te go też po pro sił zbór w Al le ghe -
ny, by po zwo lił bra tu Rus sel lo wi po zo stać z nim
w Fi la del fii lub przy naj mniej stać się je go spe cjal -
nym po moc ni kiem go to wym przy być na we zwa -
nie („I po słał Saul do Isa ja mó wiąc: Niech stoi, pro -
szę, Da wid przede mną”, w. 22). On wprost wy znał
przed zbo rem, że brat Rus sell zdo był je go ser ce
i bar dzo go za chwy cił („zna lazł ła skę w oczach mo -
ich”). Te go ro dza ju proś ba, po cho dzą ca od ta kie go
czło wie ka, mu sia ła na peł nić ser ca ca łe go zbo ru ra -
do ścią i god ną po chwa ły sa tys fak cją, tak jak ty -
picz na proś ba skie ro wa na do Isa je go mu sia ła mieć
na nie go po dob ny wpływ.

Wy nik in ter pre ta cji od po wied nich tek stów Pi -
sma Świę te go przez bra ta Rus sel la jest po ka za ny
w wer se cie 23. Prze ciw ni cy po glą dów dra Se is sa
o przed ty siąc let nim przyj ściu Chry stu sa oraz o Je -
go pa no wa niu w Ty siąc le ciu zgła sza li wie le ar gu -
men tów, na któ re nie mógł on od po wie dzieć ze
swe go dok try nal ne go punk tu wi dze nia. Za ka -
żdym zaś ra zem, gdy któ ry kol wiek z tych za rzu tów
był zgła sza ny, po pa dał on w me lan cho lię („I by wa -
ło, gdy przy cho dził Duch Bo ży na Sau la...”, w. 23).
Brat Rus sell, sły sząc o tych ar gu men tach prze ciw -
sta wia nych po glą dom dra Se is sa i wi dząc, jak
wpra wia ją go one w przy gnę bie nie, brał Bi blię
(„wziąw szy Da wid har fę, grał rę ką swą”) i na jej
pod sta wie zbi jał da ny za rzut po da jąc na ukę na ów
te mat zgod ną z tre ścią Pi sma Świę te go. Tak więc
gdy prze ciw ni cy do wo dzi li, że zgod nie z Bi blią
(któ rą źle ro zu mie li) przy wtó rym przyj ściu Chry -
stu sa świat ma być znisz czo ny – pod czas gdy dr Se -
iss uwa żał, że na stą pi to do pie ro po Ty siąc le ciu –
brat Rus sell wy ka zy wał, iż Bi blia by naj mniej nie
mó wi o znisz cze niu fi zycz ne go wszech świa ta, lecz
o sym bo licz nych nie bio sach i zie mi (wła dzach du -
cho wej kon tro li i spo łe czeń stwie opar tym na grze -
chu, błę dzie, itd.) i że na stą pi to nie pod ko niec Ty -
siąc le cia, lecz we wcze snej czę ści wtó re go przyj -
ścia Je zu sa. Dr Se iss uznał to za zgod ne z Bi blią
i me lan cho lia go opu ści ła („te dy Saul miał ulże nie
i le piej się miał, bo od cho dził od nie go on duch
zły”). Ta kże gdy prze ciw ni cy dra Se is sa ata ko wa li
je go po gląd od no śnie na sta nia Dnia Są du po Ty -
siąc le ciu, pod czas gdy sa mi twier dzi li zgod nie z na -
uką Bi blii, że na stą pi on bez po śred nio po po wro cie
Chry stu sa, dr Se iss nie wie dział, jak im od po wie -

dzieć, co bar dzo go przy gnę bia ło. Wi dząc to brat
Rus sell, na pod sta wie Bi blii do wiódł, że Ty siąc le cie
i Dzień Są du to te sa me okre sy, go dząc w ten spo -
sób tę kwe stię z ca ło ścią Bi blii, cze go zhar mo ni zo -
wać nie umiał dr Se iss, lecz uzna jąc har mo nij ność
po da ne go wy tłu ma cze nia, zo stał uwol nio ny
od swo jej me lan cho lii – przy gnę bio ne go uspo so -
bie nia.

Rów nież gdy prze ciw ni cy dra Se is sa wy stę po -
wa li prze ciw ko je go po glą do wi o wi dzial nym
i ziem skim pa no wa niu Chry stu sa i Ko ścio ła nad zie -
mią, uwa ża jąc ten po gląd za nie roz sąd ny i prze -
ciw ny obec ne mu spo so bo wi rzą dów Chry stu sa
nad Ko ścio łem i wszech świa tem, dr Se iss, nie wie -
dząc, jak te go po glą du bro nić, po pa dał w przy gnę -
bie nie. Brat Rus sell jed nak, bio rąc do rę ki Pi smo
Świę te, do wiódł na je go pod sta wie nie wi dzial no ści
Chry stu sa pod czas wtó re go przyj ścia, nie wi dzial no -
ści du cho wej fa zy Kró le stwa oraz wi dzial no ści je go
ziem skiej fa zy, do da jąc do te go cel po wro tu Je zu sa.
Dr Se iss uznał zgod ność te go tłu ma cze nia z Bi blią
i zno wu do znał ulgi w swo im przy gnę bie niu. Czuł
się w pe wien spo sób upo ko rzo ny, nie po tra fiąc od -
po wie dzieć swym prze ciw ni kom, któ rym tak do -
brze od po wia dał mło dy czło wiek po mię dzy 23 a 25
ro kiem ży cia, nie po sia da ją cy wy kształ ce nia ani



świec kie go uni wer sy tec kie go, ani teo lo gicz ne go.
Brat Rus sell jed nak z tą sub tel no ścią, któ ra po cho -
dzi z chrze ści jań skiej mi ło ści, po ko ry i skrom no ści,
za pew niał go, że swo je go po wo dze nia nie za wdzię -
cza żad nym wła snym zdol no ściom, lecz ła sce Pań -
skiej ob ja wia ją cej te rze czy ja ko Praw dę na cza sie.
Tak więc Pan uświa do mił dok to ro wi Se is so wi, że
Praw da Pi sma Świę te go przy cho dzi „nie dzię ki mo -
cy ani dzię ki si le, lecz dzię ki mo je mu Du cho wi”.
On ta kże wpo ił bra tu Rus sel lo wi za sa dę: „cóż masz,
cze go byś nie wziął?”. Są to lek cje, któ rych wszy scy
po win ni śmy się na uczyć. W rocz ni cę przej ścia na -
sze go umi ło wa ne go Pa sto ra (Da wid zna czy „umi ło -

wa ny”) po za za sło nę, na ucz my się do brze tych lek -
cji, że nie ludz ką si łą, ani ludz ką mo cą, ale przez Du -
cha Pań skie go mo że my do ko nać cze goś dla Pa na,
i pa mię taj my o tym, że wszel kie ta len ty, osią gnię cia
czy sza far stwo Bo że, któ re przy pa dły nam w udzia -
le, otrzy ma li śmy nie ina czej, lecz ja ko ła ska wy dar
od Bo ga, a myśl ta win na wy klu czać wszel kie prze -
chwa la nie się. Pod tym wzglę dem ma my pięk ny
przy kład w oso bie na sze go uko cha ne go Pa sto ra,
bo wśród wie lu pięk nych łask Du cha, któ re po sia -
dał, wy bi ja ją się po ko ra i skrom ność. Pie lę gnu jąc
pa mięć o nim, na śla duj my je go ła ski!
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P A M I Ę T A M Y

Brat Alfred Szwed ze zboru w Krakowie zmarł 25 listopada 2010 r. w wieku 73 lat.

Siostra Leokadia Filipczak ze zboru w Rzeszowie zmarła 10 listopada 2010 r. w wieku 86 lat.

Brat Czesław Walnik ze zboru w Bolesławiu zmarł 7 listopada 2010 r. przeżywszy 82 lata.

Brat Stanisław Sikora ze zboru w Wólce Niedźwiedzkiej zmarł 22 października 2010 r. w wieku 82 lat.

Brat Kazimierz Siewierski ze zboru w Łodzi zmarł 28 stycznia 2010 r. w wieku 73 lat.

Siostra Marianna Osiewalska ze zboru w Łodzi zmarła 19 stycznia 2010 r. w wieku 94 lat.

Brat Jan Oliwa ze zboru w Tychach zmarł 18.04.2010 w wieku 83 lat.

Siostra Krystyna Jacek zmarła 23 sierpnia 2009 roku w Orzeszu - Jaśkowicach  na Śląsku, mając 80 lat, 

C Z Y  P R Z E  T R  W A
D Z I E  Ł O  J E  G O ?

Czy prze trwa słu gi one go dzie ło?
O tak! Te go pew nym być trze ba,
bo wier nym, mą drym i praw dzi wym był ten,
co wy wiódł praw dy sta re i no we.

Choć błąd sza tań ski się pa no szy
i kry je świa tłość chmur ciem no ścią,
Bóg nasz po trzą śnie i usu nie
wszyst ko, co mu się nie po do ba.

Praw da zdep ta na po wsta nie na no wo,
a czy stość jej nie znik nie,
sza tań skie sztucz ki nie po ko na ją 
na wet jej naj mniej szej cząst ki.

Czy prze trwa słu gi one go dzie ło?
Ach tak, jak wszyst ko, co do bre i czy ste!
Bo grzech i błąd uciek ną
przed świa tło ścią nad cho dzą ce go dnia!


