
„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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ŚWIĘ TY PA WEŁ mó wi o peł nym za pew nie niu
na dziei i pew nej gwa ran cji wia ry ja ko o wła ści -

wym sta nie dla lu du Pań skie go (Żyd. 6:11; 10:22).
Ta ką myśl wy ra ża pro rok w na szym wer se cie –
peł ną uf ność, że Ten, kto roz po czął do bre dzie ło
w nas, nie tyl ko jest w sta nie je ukoń czyć, ale ta kże
te go pra gnie (Fil. 1:6). Lecz ja kże sto sun ko wo nie -
wie lu chrze ści jan po sia da to peł ne za pew nie nie
wia ry, ja kże nie wie lu mo że po wie dzieć: „z pew no -
ścią, bez wąt pie nia, do bro i mi ło sier dzie pój dą
za mną w ży ciu i przez ła skę Bo żą osta tecz nie osią -

gnę Ty siąc let nie Kró le stwo i chwa leb ne rze czy, któ -
re Bóg obie cał tym, któ rzy go mi łu ją!”. Ci nie licz ni,
któ rzy po tra fią w peł ni od czuć to, o czym mó wią
Apo stoł i pro rok w tych wy ra że niach, ma ją w tym
wiel ką ra dość, wspa nia łe bło go sła wień stwo, wiel -
kie od pocz nie nie ser ca, któ re go in ni nie po sia da ją.
Za sta nów my się więc, dla cze go licz ba tych, któ rzy
wcho dzą do od pocz nie nia wia ry, jest tak nie wiel -
ka. Ja kie są prze szko dy, na któ re na po ty ka ją in ni
i jak mo żna je usu nąć, tak by więk sza ilość lu du
Pań skie go mo gła otrzy mać tę ła skę. 

Prze szko dy są dwo ja kie go ro dza ju:
(1) Wie le osób, znaj du ją cych się po stro nie Pa na,
któ re zo sta ły bar dzo przez Nie go po bło go sła wio ne,
i któ re po czy ni ły spo ry po stęp w zna jo mo ści Je go
Sło wa, i któ re ufa ją w za słu dze ofia ry Pa na Je zu sa
ja ko je dy nej na dziei przy szłe go ży cia, i któ re są
uspra wie dli wio ne, mi mo to nie do ko na ło na stęp ne -
go kro ku nie zbęd ne go do peł ne go przy ję cia do ro -
dzi ny Bo żej, bli skiej spo łecz no ści z Chry stu sem
i otrzy ma nia naj wy ższych mo żli wo ści ofe ro wa -
nych przez Kró le stwo. Ce lem te go kro ku, nie zbęd -
ne go do te go, by stać się Je go lu dem, jest peł ne po -
świę ce nie (Rzym. 12:1) – peł ne pod da nie na szej
wo li, łącz nie ze wszyst ki mi am bi cja mi i ce la mi na -
sze go ży cia oraz ze wszyst kim, co ma my, w po sta -
ci cza su, wpły wu, środ ków i re pu ta cji. Po nie waż
kla sa ta nie pod ję ła te go kro ku, nie wzię ła krzy ża
w ce lu na śla do wa nia Ba ran ka bez wa ha nia, gdzie -
kol wiek by On ich nie po pro wa dził, bar dzo słusz -
nie od czu wa wąt pli wo ści do ty czą ce te go, do ja kie -
go stop nia na le żą do niej obiet ni ce Pań skie od no -
śnie ży cia czy to obec ne go, czy też przy szłe go. Ma -
ją w tym ra cję, po nie waż żad na z tych obiet nic,
obec nych czy przy szłych, nie na le ży do nich, ani
do ni ko go, kto nie wej dzie pod wa run ki peł ne go
pod da nia się, od da nia, sta wie nia się przed Bo giem
świę tym i god nym przy ję cia przez na sze go Pa -
na Je zu sa Chry stu sa.

Na szą ra dą dla ta kich osób jest, by zda jąc so bie
spra wę z tej sy tu acji, nie zwle ka ły dłu żej, lecz po -

PL ISSN 0239–4480

Czasopismo wydawane 4 razy rocznie (Wiosna, Lato, Jesień, Zima)
przez

ŚWIECKI RUCH MISYJNY „EPIFANIA”

Redaktor
Ralph M. Herzig, Chester Springs, Pa. 19425–2700, USA.

Redaktor odpowiedzialny w Polsce
Piotr Woźnicki

ul. Zdobywców Kosmosu 17
05–100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Roczna prenumerata 4 szt. x 3 zł = 12 zł.

Inne publikacje:
Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa

Edycje obcojęzyczne
angielska, francuska, niemiecka, portugalska, tamilska, malajalam,

kannada, ukraińska, litewska

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.

PEŁNE ZAPEWNIENIEPEŁNE ZAPEWNIENIE
WIARYWIARY

„Nad to do bro dziej stwo i mi ło sier dzie twe pój dą za mną po wszyst kie dni ży wo ta me go,
a bę dę miesz kał w do mu Pań skim na dłu gie cza sy” – Psalm 23:6.
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śpie szy ły się i jak naj szyb ciej sko rzy sta ły z te go
przy wi le ju ofe ro wa ne go przez Wszech mo gą ce go.
Je śli po zo sta ną bez czyn ne, to we dług słów Apo sto -
ła przyj mu ją ła skę Bo żą nada rem no – nie ko rzy sta -
jąc z niej w okre ślo nym cza sie (2 Kor. 6:1). Ła ska Bo -
ża zsy ła na jest dar mo na tych, któ rzy zro zu mie li, że
od ku pie nie, któ re jest w Chry stu sie Je zu sie, jest ła -
ską od pusz cze nia grze chów, uspra wie dli wie nia
przez wia rę; zo sta li -
śmy nią ob da rze ni
wła śnie po to, by śmy
mo gli, tj. by śmy speł -
nia li wa run ki te go,
by być słu ga mi mo -
żli wy mi do przy ję cia
przez Bo ga przez
wiel ką ofia rę na sze -
go Od ku pi cie la.

Kto kol wiek więc
doj dzie do te go pun -
k tu i do wie się o swo  -
im przy wi le ju, a jed nak nie zde cy du je się od dać
swe go „ma łe go wszyst kie go”, od rzu ca ofe ro wa ną
mu ła skę Bo żą, a to ob ja wia brak za in te re so wa nia
od da niem nie do sko na łe go frag men tu te go obec ne -
go ży cia w ce lu otrzy ma nia w za mian wspa nia łe go
sta no wi ska w Ty siąc let nim Kró le stwie. Ta cy lu dzie
bio rą ła skę Bo żą nada rem no, nie ko rzy sta jąc z niej
bar dziej niż świat, któ ry na ra zie znaj du je się
w ciem no ści i za śle pie niu.

Co po win ny zro bić ta kie oso -
by? Po win ny nie zwłocz nie po sta -
no wić, że od da nie wszyst kie go,
co ma ją, na słu żbę Pa nu, jest nie
tyl ko roz sąd ną rze czą, lecz ofia rą
o wie le za ma łą – o wie le mniej szą
niż to, co chcie li by dać Te mu, kto
oka zał ta kie współ czu cie i ła skę
w sto sun ku do nas. I tak wła śnie
po win ni śmy czuć, na wet gdy by
z ta kim po świę ce niem sa me go
sie bie nie wią za ły się żad ne na -
gro dy. Jed na kże, zwa żyw szy
na to, że Bóg prze wi dział na gro dy
i bło go sła wień stwa, po win ni śmy
czuć, że od mo wa przy ję cia wska zy -
wa ła by nie tyl ko na brak oce nie nia Bo skie go mi ło -
sier dzia, lecz ta kże na sła bość umy słu, osą du, któ ry
nie jest w sta nie ze sta wić zni ko mych i prze mi ja ją -
cych przy jem no ści sa mo wo li przez kil ka krót kich
lat z wiecz no ścią ra do ści i bło go sła wień stwa w Kró -
le stwie, w har mo nii z Pa nem. 

Co wię cej, po świę ce ni są je dy ny mi, któ rzy na -
praw dę w peł ni cie szą się obec nym ży ciem, gdyż

na praw dę ma ją po kój ser ca, któ re go świat nie mo że
ani dać, ani ode brać – stan, któ re go po żą da i szu ka
ca ły świat, lecz go nie znaj du je, po nie waż nie szu ka
go Pań skim spo so bem po le ga ją cym na zu peł nym
pod da niu się Je mu. Na kła nia my więc kla sę, do któ -
rej się obec nie zwra ca my, by nie zwłocz nie we szła
w przy mie rze z Pa nem i sta ła się dzie dzi ca mi Je go
do brych obiet nic do ty czą cych ży cia obec ne go, jak

i przy szłe go, i aby po -
ło ży ła fun da men ty
pod wej ście do „peł -
ne go za pew nie nia
wia ry” i peł ne go za -
pew nie nia na dziei, że
Bo skie mi ło sier dzie
i do broć pój dą za nią
przez wszyst kie dni
jej obec ne go ży cia,
i że bę dzie miesz kać
w swym przy szłym
do mu na za wsze. 

(2) Wśród tych, któ rzy są praw dzi wy mi chrze -
ści ja na mi, i któ rzy we szli w peł ne przy mie rze po -
świę ce nia Pa nu, znaj du je my wie lu ta kich, któ rzy
mó wią, a jesz cze wię cej ta kich, któ rzy nie mó wiąc,
my ślą: „o, gdy bym mógł mieć pew ność, że Bo ska
do broć i mi ło sier dzie bę dą ze mną we wszyst kich
dniach mo je go ży cia i osią gnę Kró le stwo! O, gdy -
bym mógł mieć peł ną gwa ran cję wia ry, zu peł ną
pew ność, że zo sta łem przy ję ty przez Pa na, i że

dzię ki Je go ła sce osta tecz nie sta -
nę się zwy cięz cą!”. W czym tkwi
pro blem tej kla sy? Dla cze go nie
po sia da tej peł nej gwa ran cji
wia ry? Od po wia da my, że jej
trud ność po le ga na bra ku wia ry
w Bo ga, a ta ki brak wia ry nie po -
do ba się Stwór cy, gdyż „bez
wia ry nie mo żna po do bać się
Bo gu”. Co wię cej, ta ki brak wia -
ry jest dla nich cią głą prze szko -
dą w zwy cię ża niu, tak jak jest
na pi sa ne: „to jest zwy cię stwo,
któ re zwy cię ży ło świat, wia ra
na sza”. Chrze ści ja nin, któ ry nie
ma tar czy wia ry, i to du żej tar -

czy, cią gle znaj du je się w nie ko rzyst nej sy tu acji
wo bec prze ciw ni ka (Żyd. 11:6; 1 Ja na 5:4). 

Co na le ży zro bić, aby prze zwy cię żyć ten brak
wia ry i ją wzmoc nić? Od po wia da my, że tak jak
Apo sto ło wie daw no te mu, ta ki chrze ści ja nin po wi -
nien się mo dlić: „Pa nie, przy mnóż nam wia ry”. Na -
stęp nie, dzia ła jąc zgod nie z tą mo dli twą, ka żdy po -
wi nien pie lę gno wać wia rę w swo im ser cu: (a) przez

TEKST GO DŁA NA ROK 2012

Po kój Bo ży, któ ry prze wy ższa
wszel ki ro zum
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cią głe przy wo ły wa nie na pa mięć obiet nic Bo żych
i do kład ne za po zna wa nie się z ni mi w Sło wie Oj ca.
(b) Po wi nien co raz bar dziej sta rać się pa mię tać, że
po nie waż za warł przy mie rze z Pa nem, obiet ni ce te
na le żą do nie go, a w swo im ser cu i w sło wach po -
wi nien uzna wać je za swo je przed Pa nem w mo dli -
twie z dzięk czy nie niem. Po wi nien uzna wać je
za wła sne w swo ich my ślach i w roz mo wach z brać -
mi na te mat świę tych rze czy.

Kie dy po ja wią się pró by, trud no ści lub kło po ty,
po wi nien my śleć o tych obiet ni cach, pa mię ta jąc że
na le żą one do nie go – po nie waż Bóg obie cał je tym,
któ rzy Go mi łu ją – któ rzy za war li przy mie rze przez

po świę ce nie (Rzym. 12:1). Po wi nien po sta no wić
bez gra nicz nie ufać Sło wu nie biań skie go Oj ca. Je śli
przy da rzy mu się po zor ny przy pa dek, niech przy -
wo ła na myśl obiet ni cę, że „wszyst kie rze czy do po -
ma ga ją ku do bre mu tym, któ rzy Bo ga mi łu ją, któ rzy
we dług je go po sta no wie nia po wo ła ni są” i upew ni
się, że to, co na po zór wy da je się przy pad kiem, nie
wy da rzy ło by się, gdy by Bóg nie wi dział spo so bu
uczy nie nia te go prze wo dem po trzeb nej lek cji lub
bło go sła wień stwa. Niech po krze pi swój umysł my -
ślą, że po sta no wie nia tej obiet ni cy go obej mu ją, po -
nie waż mi łu je Pa na, i tak Go umi ło wał, że zu peł nie
Mu się od dał, a przez to jest upew nio ny, że obiet ni -
ca ta zo sta ła dla nie go prze wi dzia na. 

Niech ta ka oso ba przy po mni so bie ta kże sło wa
Apo sto ła, że sko ro Bóg tak nas umi ło wał, gdy jesz -
cze by li śmy grzesz ni ka mi, że przy go to wał dla nas
wiel kie zba wie nie w Chry stu sie Je zu sie, na szym Pa -
nu, to tym bar dziej mi łu je nas, od kąd je ste śmy
uspra wie dli wie ni przez wia rę w wiel kie po jed na nie,
w peł ni się Je mu po świę ci li śmy i zo sta li śmy przy ję -
ci do Je go ro dzi ny. Niech też pa mię ta, że Ten, któ -
ry za czął do bre dzie ło, ni gdy się nie zmie nia, i że je -
śli na sze ser ce wciąż jest w har mo nii z Nim, je śli na -
sza wia ra w wiel kie po jed na nie jest wciąż czy sta

i sil na, je śli na sze po świę ce nie jest wciąż peł ne i zu -
peł ne, tak że nie usi łu je my peł nić wła snej wo li, ale
Je go wo lę w na szych spra wach, wte dy na praw dę
mo że my mieć peł ne za pew nie nie wia ry, po nie waż
wie dząc, że Bóg jest nie zmien ny i wie dząc, że my
wciąż je ste śmy w zgo dzie z Je go obiet ni ca mi i za rzą -
dze nia mi, wie my, że wszyst kie Je go ła ska we opatrz -
no ści wciąż dzia ła ją na na szą ko rzyść. To jest peł ne
za pew nie nie wia ry – peł na uf ność w Pa nu.

Mo żli we jest jed nak, by ta ki praw dzi wy chrze ści -
ja nin, któ ry pod jął krok uspra wie dli wie nia i krok
po świę ce nia oraz zo stał przy ję ty do ro dzi ny Bo żej
i któ ry po sia dał bło go sła wień stwo peł ne go za pew -
nie nia wia ry – mo żli we jest, by to utra cił, je śli zo sta -
nie przy gnie cio ny tro ska mi te go ży cia, sta nie się zim -
ny i obo jęt ny w sto sun ku do Pa na, Je go Kró le stwa,
Je go bra ci, Je go spra wy, itd. Ta kie oso by nie ma ją
oczy wi ście peł ne go za pew nie nia wia ry. Bóg nie
prze wi du je go dla nich, lecz ra czej prze wi du je, że je -
śli opusz cza my od po wied nią po świę co ną po sta wę,
po win ni śmy ta kże utra cić ra dość i po cie sze nie, któ -
re się z nią wią żą. Nie jest to je dy nie za mie rzo ne ja -
ko ka ra, lecz jest prze wi dzia ne szcze gól nie po to, by
nas prze bu dzić i uświa do mić nam, co tra ci my, z tym
za mia rem, by ci, któ rzy „utra ci li swą pierw szą mi -
łość”, zo sta li oży wie ni, od no wi li swe ślu by po świę -
ce nia i po wró ci li do Pa na, któ ry hoj nie im prze ba czy
i przy wró ci do ra do ści Swe go zba wie nia.

Tak więc, pod su mo wu jąc nasz wer set stwier -
dza my, że to za pew nie nie wia ry, że Bo ska do broć
i mi ło sier dzie pój dą za na mi przez wszyst kie dni
ży cia, i że osta tecz nie dzię ki Je go ła sce osią gnie my
Kró le stwo, jest dla kla sy wspo mnia nej w tym Psal -
mie, tj. owiec Pań skich – dla tych, któ rzy po dą ża ją
za Nim i któ rzy do świad cza ją rze czy opi sa nych
w tym Psal mie. Jed ną z nich jest to, że po dą ża jąc
za Pa ste rzem, nie są po zo sta wie ni na pa stwę gło du
i pra gnie nia, lecz są ob fi cie za opa try wa ni w zie lo -
ne pa stwi ska i ci che wo dy Praw dy. Co wię cej, za -
pew nie nie to do ty czy tych, któ rzy do świad cza ją
opie ki Pa ste rza, Je go la ski i ki ja, któ re ich dys cy pli -
nu ją, kar cą i kie ru ją. Owce, któ re uczą się mi ło wać
i ufać Pa ste rzo wi oraz je go pro wa dze niu, jak rów -
nież znaj do wać po cie sze nie i bło go sła wień stwo we
wszel kich utra pie niach i pró bach ży cia, ja kie mo gą
na nie przyjść, świa do me te go, że są one opatrz no -
ścio we i dla ich bło go sła wień stwa – ta kie owce na -
dal po dą ża ją za Pa ste rzem, na dal do zna ją prze wi -
dzia nych dla nich do świad czeń i mo gą ra do wać
się peł nym za pew nie niem wia ry, że Ten, któ ry roz -
po czął do bre dzie ło pa sie nia ich i wy pro wa dza nia
ich z bez dro ży grze chu i sa mo lub stwa do peł ni bło -
go sła wieństw nie biań skie go Oj ca, bę dzie kon ty -
nu ował to dzie ło i go do koń czy, je śli bę dą miesz kać
w Nim (Psalm 23:4-6). 

Al bo wiem nie
ma my bo ju prze -

ciw ko krwi i cia łu,
ale prze ciw ko (…)

du cho wym zło -
ściom, któ re są

wy so ko. A prze toż
we źmij cie zu peł ną
zbro ję Bo żą, aby -
ście mo gli dać od -
pór w dzień zły,

a wszyst ko wy ko -
naw szy, ostać się.

– Efez. 6:12, 13
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Śmia ło przed sie bie dąż piel grzy mie, 
Niech tro ska Two ja le ci w dal, 
Dzie ło Kal wa rii prze ol brzy mie, 

Dziś błysz czy nam jak cud ny kwiat.

RE FREN:
Bo Ty siąc le cie chwa ły Pa na, 

Zle wa nam bło go sła wieństw moc,
Obec ność Je go już nam da na, 

Roz pro szy wnet ciem no ści noc.

Izra el du cha niech Go chwa li, 
Niech się po cie szy ca ły świat, 

Bo już się świa tło praw dy pa li, 
I błysz czeć bę dzie ty siąc lat.

Choć te raz chmu ry są nad na mi, 
I ucisk gnę bi wszy stek lud, 

Piel grzy mi bę dą wy brań ca mi, 
Gdy przej dą ten naj cię ższy trud.

Brzask Ty siąc le cia już nam świ ta, 
Wszak praw dę tę nam gło si wieść, 

Niech ka żdy więc spo sob ność chwy ta, 
By Praw dę Pań ską świa tu nieść.

Gdy przej dziem pró bę prze sie wa nia, 
Za god nych gdy nas uzna Bóg, 

Za sią dziem z Nim do Kró lo wa nia, 
Któ re zgo to wał dla swych sług.

PIEŚŃ NA ROK 2012
Pieśń nr 152: ŚMIA ŁO PRZED SIE BIE

CZE KA NIE NA BO GA
Do brze jest cier pli wie ocze ki wać na zba wie nie Pań skie.

Tre ny 3:26

PLAN ZBA WIE NIA bę dzie prze bie gał swo im
try bem zgod nie z cza sa mi i po ra mi, któ rych nie

mo żna zmie nić ani przy śpie szyć. Ca łe stwo rze nie
ocze ku je te go, co upodo ba ło się Bo gu, lecz ci, któ -
rzy ro zu mie ją Plan Wie ków, nie cze ka ją w nie wie -
dzy. Dzie ci Bo że cze ka ją, bo wie rzą, że Bo skie po -
ry są naj lep sze, a dzie ci świa ta cze ka ją, bo mu szą
(Rzym. 8:19-23). 

Na gro dy za wier ne cze ka nie
Przy po mi na my so bie, jak Pan szcze gól nie na gro -
dził nie któ rych ze Sta ro żyt nych God nych, któ rzy
po śród prób i do świad czeń wier nie cze ka li na wy -
peł nie nie Je go obiet nic. Noe po wy bu do wa niu ar -
ki cze kał sie dem dni na po top (1 Moj. 7:10). To cze -
ka nie, choć krót kie, mu sia ło być cza sem wiel kiej
pró by. Noe wy trwał, a je go wier ne cze ka nie na Bo -
ga zo sta ło na gro dzo ne, gdy wo dy unio sły ar kę,
a on i je go ro dzi na by li je dy ny mi oca lo ny mi.

Abra ham po dłu gim, 25–let nim, cze ka niu do -
znał ra do ści spło dze nia sy na, w któ rym sku pia ły
się wszyst kie obiet ni ce. Na wy peł nie nie tych
obiet nic wciąż cze ka, po dob nie jak Iza ak i Ja kub,
je go dzie dzi ce. Lecz te obiet ni ce wy da wa ły się
tak praw dzi we, że ci trzej pa triar cho wie „we dług
wia ry umar li (…) z da le ka je upa tru jąc, i cie szy li
się ni mi, i wi ta li je i wy zna wa li” (Żyd. 11:13). Ja -
ki mi wiel ki mi ludź mi oni by li! Nie ma nic wspa -

nial sze go na zie mi niż czło wiek, któ ry ży je w ci -
chej wie rze w Bo ga.

Mo jżesz cze kał przez czter dzie ści lat na pu -
sty ni na to, by Bóg wy zna czył go na wy baw cę
swo ich bra ci. Wie rzył w Pań ską obiet ni cę, że Je go

lud zo sta nie wy zwo lo ny z nie wo li egip skiej
w czwar tym po ko le niu (1 Moj. 15:13-16), a gdy
miał 40 lat sta rał się zo stać obroń cą uci śnio nych.
Lecz wte dy Mo jżesz dzia łał w opar ciu o wła sne si -

Ca łe stwo rze nie ocze ku je te go,
co upodo ba ło się Bo gu

PT ‘11, 50-53
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ły i po niósł po ra żkę (2 Moj. 2:11-15). Je go do świad -
cze nia w cią gu na stęp nych czter dzie stu lat ocze -
ki wa nia po zwo li ły mu zro zu mieć wła sną ni cość,
i kie dy osta tecz nie Pan go za szczy cił, był naj po -
kor niej szym czło wie kiem na zie mi (4 Moj. 12:3).
Je go dłu gie ocze ki wa nie nie by ło da rem ne – stał
się po tę żnym wy ba wi cie lem.

Da wid nie chciał za bić Sau la, cho ciaż zo stał na -
masz czo ny na kró la Izra ela. Po mi mo spo sob no ści
nie chciał uśmier cić po ma zań ca Pań skie go, lecz ze
wstą pie niem na tron cze kał na słusz ny czas u Bo -
ga (1 Sam. 26:23). Od zy skał świę tą ar kę utra co ną
wie le lat wcze śniej przy zbu rze niu Sy lo. Da wid był
czło wie kiem we dług ser ca Bo że go. 

Z pew no ścią, ma jąc te i wie le in nych przy kła -
dów, po win ni śmy chęt nie cze kać na pew ne wy peł -
nie nie obiet nic, któ re Pan tak ła ska wie nam zło żył.
Nie za po mi na my też o strasz nych nie szczę ściach,
ja kie spa dły na tych, któ rzy nie chcie li cze kać
na Bo ga i je go za rzą dze nia, kie dy wie dzie li, że po -
win ni by li cze kać. 

Ka ry za brak cze ka nia
Na ród ży dow ski nie chciał cze kać na po wrót Pra -
wo daw cy z gó ry. „Mo jże szo wi” – mó wi li – „mę żo -
wi te mu, któ ry nas wy wiódł z zie mi egip skiej, nie
wie my, co się sta ło” (2 Moj. 32:1). W swo jej nie -
cier pli wo ści zro bi li zło te go ciel ca i po rzu ci li Pa na.
Z te go po wo du Bóg za gro ził, że ich wy tra ci; tyl ko
dwom oso bom bę dą cym po wy żej 20 ro ku ży cia
w cza sie wyj ścia z Egip tu do zwo lo ne by ło czter -
dzie ści lat póź niej prze kro -
czyć Jor dan i wejść do zie mi
obie ca nej (4 Moj. 14:26-38).

Król Saul nic chciał cze -
kać na po wrót Sa mu ela
i wbrew po le ce niu Pa -
na zło żył ofia rę. Z te go po -
wo du je go dom zo stał po -
zba wio ny dal sze go pa no -
wa nia w kró le stwie Izra ela
(1 Sam. 13:8-14).

Tak zwa ny ko ściół Wie -
ku Ewan ge lii nie chciał cze -
kać na po wrót Chry stu sa
i stwo rzył fał szy we chrze ści jań stwo. Re zul ta tem
by ło po wsta nie „obrzy dli wo ści spu sto sze nia” pod -
czas strasz ne go okre su zna ne go po wszech nie ja ko
wie ki ciem ne. Pan na zwał pier wot ny od stęp czy
ko ściół „nie rząd ni cą”, a póź niej sze de no mi na cje
pro te stanc kie jej „cór ka mi”. W sym bo licz nym ję zy -
ku Pie śni Sa lo mo na 2:7, wier na „dzie wi ca” – Ko -
ściół Chry stu so wy ra dzi fał szy wym ko ścio łom (cór -
kom je ru za lem skim), by nie ha ła so wa ły i nie bu dzi -

ły mi ło ści, to jest, by nie pró bo wa ły czy nić mi łu ją -
cych czy nów Ty siąc let nie go pa no wa nia Chry stu sa,
lecz by cze ka ły „aż On ze chce”. Otrzy mu ją one te
ra dy w imie niu ła ni i je le nia po lne go – dwóch rą -
czych zwie rząt, któ rych nie trze ba na kła niać do te -
go, by bie gły jak wiatr, gdy za cho dzi ku te mu ko -
niecz ność. Tak też mi łość i moc, któ ra ją wspie ra,
po ka za ne w che ru bi nach z roz po star ty mi skrzy -
dła mi na ubła gal ni, nie bę dą po trze bo wa ły na kła -
nia nia, by po śpie szyć na ra tu nek czło wie ko wi, kie -
dy krew po jed na nia zo sta nie po kro pio na na ubła -
gal ni po raz dru gi.

Wi dzi my w tym naj wspa nial sze przy kła dy cze -
ka nia, gdyż sam Bóg cze ka z oka za niem ła ski, nie
jest opie sza ły w od nie sie niu do Swo jej obiet ni cy,
choć nie któ rzy uwa ża ją to za opie sza łość, lecz jest
dłu go zno szą cy, nie chcąc, by kto kol wiek zgi nął,
lecz by wszy scy przy szli do upa mię ta nia (Iz. 30:18;
2 Pio tra 3:9). Nasz Pan Je zus cier pli wie cze ka, sie -
dząc po pra wi cy Ma je sta tu na wy so ko ści, aż Bóg
uczy ni je go nie przy ja ciół pod nó żkiem Je go stóp.
Bo gu zna ne są wszyst kie dzie ła od po cząt ku świa -
ta, i nie zmie ni On żad nej czę ści swo je go pla nu,
gdyż jest Bo giem spra wie dli wo ści. Bło go sła wie ni są
wszy scy, któ rzy cze ka ją na Nie go (Dz. Ap. 15:18).

Wszyst kie rze czy cze ka ją
na słusz ny czas u Bo ga

Na wet rze czy ma te rial ne cze ka ją na to, by wy dać
swe har mo nij ne świa dec two o praw dzie Sło wa Pań -
skie go. Wiel ka Pi ra mi da w Egip cie cze ka od po -

nad 4000 lat na to, by po dać
swe wspa nia łe po twier dza -
ją ce do wo dy. W cza  sie ca łe go
te go dłu gie go okre su jej cel
jest błęd nie ro zu mia ny. Zo -
sta ła od su nię ta na mar gi nes
je dy nie ja ko sta ry gro bo wiec,
pod czas gdy na praw dę jest
Bo skim „słu pem świa dec -
twa”, o któ rym mó wi Pro rok
(Izaj. 19:19, 20).

Spi sa ne Sło wo mu sia ło cze -
kać, aż przyj dzie „ży we Sło -
wo”, by słu żyć swy mi cu -

dow ny mi praw da mi Je go wier ne mu lu do wi. Da -
nie lo wi po wie dzia no, by „za mknął te sło wa i za pie -
czę to wał księ gę” swo ich pro roctw aż do „cza su koń -
ca”, gdyż nikt nie miał zro zu mieć ich zna cze nia, za -
nim nie roz mno ży się umie jęt ność i wie lu ich nie
„prze bie ży” (Dan. 12:4,9). Pi sma Da nie la mu sia ły
cze kać pra wie 2500 lat, za nim mo gły wy dać swo je
świa dec two. Na wet ca ły Sta ry i No wy Te sta ment,
„dwaj Świad ko wie”, mu sie li cze kać „ob le cze ni

Tak zwa ny Ko ściół Wie ku Ewan ge lii
stwo rzył fał szy we chrze ści jań stwo
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w wo ry” (mar twe ję zy ki), aż mi nie 1260 sym bo licz -
nych dni (lat), któ re za zna cza ją po czą tek okre su,
o któ rym mo wa w księ dze Da nie la ja ko o „cza sie
koń ca” (Dan. 8:19; Obj. 11:3). Wte dy oży ły one i zo -
sta ły wy wy ższo ne do nie ba. To -
wa rzy stwa Bi blij ne, któ re po ja wi ły
się wkrót ce po 1799 ro ku, po więk -
szy ły licz bę eg zem pla rzy Pi sma
Świę te go mi lion ra zy i da ły no we
ży cie świad kom Bo żym. Po zo sta -
ło ści ar che olo gicz ne z cza sów sta -
ro żyt nych cze ka ły w pro chu zie -
mi (w Ba bi lo nii, Egip cie, itp.) aż
do cza su, gdy sto sun ko wo nie -
daw no zo sta ły od kry te, by do dać
swo je har mo nij ne świa dec two
do praw dy bi blij nej. Za nim od ko -
pa no te ma te rial ne do wo dy, ucze -
ni pod da wa li w wąt pli wość wie le
hi sto rycz nych opi sów w Sło wie
Bo żym. Dziec ko Bo że trzy ma Pa na za sło wo i strze -
że się błę dów wy ni ka ją cych z po wąt pie wa nia. Te
świa dec twa ar che olo gicz ne po twier dza ją wia rę
dzie ci Bo żych.

Cze ka nie Ja ku ba na zba wie nie
zwią za ne z je go sy nem Da nem

Za ło ży ciel na ro du ży dow skie go, Ja kub, oświad -
czył, że cze ka na zba wie nie Bo że, i co dziw ne, łą -
czył tę na dzie ję z pro ro czą wy po wie dzią od no śnie
jed ne go ze swo ich sy nów, Da na. Wie my, że wie lu
pa triar chów by ło pro ro ka mi (1 Moj. 49:1), a ich
pro roc twa mu sia ły cze kać na dal sze wy ja śnie nie
przez Bo ga, za nim mo żna by ło do szu kać się ich
głęb sze go zna cze nia. Jest to szcze gól nie praw dzi we
w od nie sie niu do pro roc twa do ty czą ce go Da na.
W 1 Moj. 49:16-18 czy ta my: „Dan są dzić bę dzie lud
swój, ja ko jed no z po ko leń Izra el skich. Dan bę dzie
wę żem na dro dze, żmi ją na ście żce, ką sa jąc pię ty
koń skie, że spad nie na zad jeź dziec je go. Zba wie nia
twe go ocze ku ję Pa nie!”

Po ko le nie Da na by ło bał wo chwal cze
Aby zro zu mieć to nie ja sne stwier dze nie, mu si my
prze śle dzić hi sto rię Da na, jak rów nież przyj rzeć się
sze ro ko za kro jo ne mu Bo skie mu Pla no wi Zba wie -
nia. Z 18 roz dzia łu księ gi Sę dziów do wia du je my
się, że po ko le nie Da na od stą pi ło od czcze nia Je ho -
wy i prak ty ko wa ło otwar te bał wo chwal stwo. Nie -
wąt pli wie to wła śnie dla te go Dan zo stał po mi nię ty
przy za szczyt nym wy li cza niu 144 000 ze wszyst -
kich po ko leń Izra ela, któ rzy zo sta li po pie czę to wa -
ni na czo łach pie czę cią Bo ga ży we go (Obj. 7:1-8 –
Da na za stę pu je tam Ma nas ses, pier wo rod ny syn
Jó ze fa). Ca łe po stę po wa nie Da na zwią za ne z od -

stęp stwem te go po ko le nia jest do wo dem na je go
nie wier ny cha rak ter od sa me go po cząt ku. Je go lud
nie pod bił swo je go dzie dzic twa w zie mi obie ca nej
z po wo du bra ku wia ry w Bo ga, gdyż nie o wła snej

si le, lecz o mo cy Bo żej mo gli po ko -
nać wro gów i po siąść swo ją część
kra ju. Ich wro go wie oka za li się dla
nich zbyt sil ni i zmu si li ich do trzy -
ma nia się wzgórz, a póź niej opu -
ści li oni swo je dzie dzic two i wy -
emi gro wa li na pół noc, gdzie mie -
sz ka ją cy lu dzie nie by li ani wo jow -
ni czy, ani przy ucze ni do wal ki. Ta -
ko wych Da ni ci zdo ła li zwy cię żyć,
spa li li La is i za ło ży li tam wła sne
mia sto, któ re na zwa li Dan. Mia sto
Dan by ło póź niej naj bar dziej wy -
su nię tym na pół noc ze wszyst kich
miast, a po nie waż Ber sze ba le ża ła
na po łu dniu, po wie dze nie „Od

Dan do Ber sze by” sta ło się spo so bem okre śla nia ca -
łej dłu go ści Pa le sty ny (Sę dziów 20:1).

Oprócz te go, że nie pod bi li swe go wła sne go
dzie dzic twa w zie mi, a za miast te go po szu ka li so -
bie dzie dzic twa i pod bi li lud, któ ry pra wie nie
umiał od ró żnić pra wej rę ki od le wej, po ko le nie
Da na w trak cie pod ró ży na pół noc si łą prze ję ło
pry wat ne go ka pła na i ob ra zy pew ne go czło wie ka,
i usta no wi ło bał wo chwal czy kult w swo im mie -
ście. Pi smo Świę te mó wi, że ten stan rze czy utrzy -
my wał się aż do nie wo li (Sę dziów 18:29-31). Kie dy
po śmier ci Sa lo mo na po ko le nia Izra ela po dzie li ły
się na dwa kró le stwa, czy ta my, że Je ro bo am, król
dzie się ciu po ko leń, nie chcąc, by je go lud cho dził
do Je ro zo li my czcić Pa na, zro bił dwa zło te ciel ce,
z któ rych je den usta wił w Be tel (nie co na pół noc
od Je ro zo li my), a dru gi w Dan. Na stęp nie Je ro bo -
am, idąc za przy kła dem swych nie wier nych przod -
ków na pu sty ni w cza sie wyj ścia z Egip tu, za wo łał
do swych pod da nych: „Do sy cie ście się na cho dzi li
do Je ru za lem; oto bo go wie twoi, o Izra elu, któ rzy
cię wy wie dli z zie mi Egip skiej”. „I by ło to po bud -
ką do grze chu, bo cha dzał lud do jed ne go z tych
bo gów aż do Dan”. (1 Król. 12:26-30). Je ro bo am
wy raź nie uznał Dan za bar dzo do god ne miej sce
do usta no wie nia kul tu bał wa nów. 

Mia sto za ło żo ne przez bał wo chwal cze po ko le nie
Da na sta ło się zna nym cen trum po gań skiej czci
w Izra elu. Skra dzio ne ob ra zy umiesz czo ne tam pier -
wot nie przez po ko le nie Da na przed sta wia ły bo gów
po gań skich (Ba alim), a zło ty cie lec usta wio ny przez
Je ro bo ama stu le cia póź niej, wy obra żał Ozy ry sa, bo -
ga Egip tu. Na stęp nie Gre cy czci li w tym miej scu
swo je go bo ga Pa na. Na zwa nada na mia stu Dan

Jeden z bożków Dana
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w póź niej szych cza sach przez Gre ków brzmia ła Pa -
ne as (wy ma wia ne przez Ara bów Ba nias). Rzy mia nie
na zy wa li je Ce za reą Fi li po wą (od Fi li pa, te trar chy te -
go re gio nu). Le ży ono u źró deł Jor da nu, jak wi dać
na ka żdej ma pie bi blij nej*. Kie dy za uwa ży my, że
Pan i Ozy rys oraz wszy scy in ni bo go wie po gań scy
mie li swo je źró dło w od stęp cy Nem ro dzie, za ło ży -
cie lu bał wo chwal cze go kul tu, oraz że bo go wie ci
twier dzi li, że są wy baw ca mi umie ra ją ce go świa ta
(fał szy wy mi Me sja sza mi), mo że my w peł ni oce nić
do bit ną si łę py ta nia Je zu sa Chry stu sa skie ro wa ne go
do uczniów w tej słyn nej sie dzi bie fał szy we go Me -
sja sza. Znaj do wa li się w Ce za rei Fi li po wej, sta ro -
żyt nym mie ście Dan i Pa na es, kie dy Je zus po sta wił
py ta nie: „Ki mże mię po wia da ją być?” Na stęp nie
zwró cił się do uczniów bez po śred nio: „A wy kim
mnie być po wia da cie?” Ja kąż ra dość miał Je zus, gdy
usły szał, jak Piotr od po wia da: „ Tyś jest Chry stus, on
syn Bo ga ży we go!” Je zus wie dział, że nikt nie mógł
roz po znać je go to żsa mo ści, jak tyl ko z na tchnie nia
(Mat. 16:13-17). Tu taj, w sa mym ba stio nie fał szy we -
go Me sja sza, Je zus pod dał pró bie wia rę i du cho we
po strze ga nie swo ich na śla dow ców, by spraw dzić,
czy roz po zna ją w nim praw dzi we go Zbaw cę ska za -
ne go na śmierć świa ta! A re ak cja by ła spon ta nicz na:
„za iste, cia ło i krew nie ob ja wi ły to bie tej wiel kiej
praw dy, ale Oj ciec mój, któ ry jest w nie bie siech”.
Wiel ka by ła ra dość Je zu sa. Sześć dni póź niej wziął

swych naj bli ższych uczniów na wy so ką gó rę w tej
zie mi, gó rę Her mon i zo stał prze mie nio ny na ich
oczach, by uka zać im w po sta ci wi zji swą przy szłą
chwa łę w Kró le stwie Re sty tu cji (Mat. 17:1-9; 2 Pio tra
1:16-18). Be tel, gdzie zo stał usta wio ny dru gi bo żek,
znaj do wa ło się w dzia le zie mi na le żą cym do Efra -
ima. Z jed ne go punk tu wi dze nia słusz ne jest stwier -
dze nie, że mia sto Dan ta kże znaj do wa ło się w Efra -
im, gdyż to po ko le nie by ło naj więk sze ze wszyst kich
i czę sto wszyst kie dzie sięć po ko leń na zy wa ne jest
zbio ro wo Efra imem. A po nie waż ta aku rat część zie -
mi na le żą ca do po ko le nia Efra ima jest ta kże na zy wa -
na Sa ma rią (1 Król. 13:32), to na zwa Sa ma ria, jak
rów nież Efra im oraz Izra el, są uży wa ne wy mien nie
ja ko na zwa dzie się ciu po ko leń (Oz. 7:1). Efra im i Sa -
ma ria są czę sto uży wa ne ja ko typ fał szy we go ko ścio -
ła Wie ku Ewan ge lii (Oz. 4:17; 8:5, 6).

PT ‘11, 53-56

* Na nie któ rych ma pach na zwa Dan jest po ka zy -
wa na w miej scu zwa nym Tell -el -Ka di, lecz nie -
wąt pli wie jest to błąd. Po mi mo fak tu, że na zwa
Ka di ozna cza to sa mo co Dan, a mia no wi cie „Sę -
dzia”, wszyst kie do wo dy wska zu ją, że ko lej ne
mia sta La isz, czy też Le szem, Dan, Pa ne as, al bo
Ba nias oraz Ce za rea Fi li po wa, wszyst kie sta ły
w tym sa mym miej scu, oko ło 4 ki lo me trów na
wschód od Tell -el -Ka di, a miej sce to znaj du je się
u źró deł Jor da nu, gdzie je go wo dy, za si la ne pod -
ziem ny mi stru mie nia mi, wy pły wa ją z zie mi ja ko
w peł ni roz wi nię ta rze ka.

Czekaj na Pana
Kiedy nad drogą wiszą chmury,
A dzień jest ciemny i ponury,

Ty, choć pełen trwogi, trosk i  znoju,
Z rozpaczą w oczach , bez spokoju,

Wciąż czekaj na Pana!

Kiedy zawiodą przyjaciele
I upokorzeń masz tak wiele,

Że nic cię już nie cieszy w życiu,
Nadzieja nawet śpi w ukryciu,

Wciąż czekaj na Pana!

A kiedy śmierć zapuka do drzwi
I pełne smutnej boleści są dni,

Choć lat przybywa i oczy słabsze
Patrz na Chrystusa, ufaj mu zawsze

I czekaj na Pana!

Chociaż masz troski, Słowu Pana wierz,
W radości czy smutku, ufności strzeż.

Pan cię obdarzy odwagą wielką,
Serce twe stanie się silną twierdzą,

Tylko czekaj na Pana!

Wiersze brzasku – nr 199
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Część 2 – kon ty nu acja z po przed nie go nu me ru …

Pa gó rek Bez e ta
(8) Ps. 72:3: „Przy nio są gó ry lu do wi po kój, a pa gór -
ki spra wie dli wość”. Ca ły ten psalm opi su je ty siąc let -
nie pa no wa nie Chry stu sa, da jąc do zro zu mie nia, że
sym bo licz ne Je ru za lem bę dzie
sie dzi bą rzą du (w. 16). Czte ry
naj wy ższe wznie sie nia Je ru za -
lem (dwie gó ry i dwa pa gór ki)
ob ra zu ją czte ry wy bra ne kla sy
z na sie nia Abra ha mo we go.
Ogól nie rzecz bio rąc, gó ra Sy -
jon i gó ra Mo ria przed sta wia -
ją od po wied nio nie biań ską
i ziem ską fa zę Ty siąc let nie go
Kró le stwa, w któ rym znaj du -
je my od po wied nio dwie wy -
ższe wy bra ne wła dze Kró le -
stwa (w. 16, „wierzch gór”).
Gó ra Sy jon, bę dąc wy ższą gó -
rą, przed sta wia Chry stu sa
Gło wę i Cia ło (Ps. 132:13-16; Iz.
2:3; 24:23; 46:13; 60:14; Jo ela
2:32; Abd. 17,21; Żyd. 12:22;
Obj. 14:1). Gó ra Mo ria, bę dąc
star szą i bar dziej zwie trza łą,
przed sta wia Sta ro żyt nych
God nych (to w zie mi Mo ria
Abra ham ofia ro wał Iza aka
i za war te zo sta ło Przy mie rze
Zwią za ne Przy się gą, a Sa lo -
mon zbu do wał „dom Pań ski
w Je ru za le mie na gó rze Mo ria”
– 1 Moj. 22:2, 16-18; 2 Kron. 3:1).
Wraz z ty mi dwo ma gó ra mi znaj du ją się w Je ru za le -
mie dwa pa gór ki, przed sta wia ją ce dwie mniej sze
wy bra ne wła dze Kró le stwa: Akra (znaj du ją ca się
wraz z gó rą Sy jon po za chod niej stro nie do li ny Ty -
ro pe on) przed sta wia Wiel ką Kom pa nię, pod rzęd ną
wy bra ną kla sę zwią za ną z Chry stu sem, Gło wą i Cia -
łem (Sy jo nem), w du cho wej fa zie Ty siąc let nie go Kró -
le stwa, a Bez e ta (znaj du ją ca się wraz z gó rą Mo ria po
wschod niej stro nie do li ny Ty ro pe on) przed sta wia
Mło do cia nych God nych, pod rzęd ną wy bra ną kla sę
zwią za ną ze Sta ro żyt ny mi God ny mi w ziem skiej fa -
zie Ty siąc let nie go Kró le stwa.

(9) Tak jak gó ra Mo ria by ła pierw szą z tych
czte rech wznie sień li te ral nej Je ro zo li my, któ rą
Izra eli ci za bu do wa li, tak po dob nie Sta ro żyt ni
God ni by li pierw szą czę ścią Kró le stwa, któ ra się
roz wi nę ła. I tak jak gó ra Sy jon by ła dru gim z tych
czte rech wznie sień, któ re Izra eli ci za bu do wa li, tak

Ma lucz kie Stad ko by ło dru -
gą czę ścią Kró le stwa, któ -
ra się roz wi nę ła. Tak jak
pa gó rek Akra, je den z „pa -
gór ków”, był trze cim
z tych wznie sień, któ re zo -
sta ło za bu do wa ne przez
Izra eli tów, tak Wiel ka Ko -
m pa nia jest trze cią kla są
wśród wy bra nych władz
(pod rzęd ną wy bra ną wła -
dzą) Kró le stwa, któ ra się
roz wi nę ła. Pa gó rek Bez e ta
był czwar tym i ostat nim
z tych czte rech wznie sień,
ja kie Izra eli ci za bu do wy -
wa li, tak też Mło do cia ni
God ni są ostat nią z wy bra -
nych władz (dru gą pod -
rzęd ną wy bra ną wła dzą)
Kró le stwa, ja kie się mia ły
roz wi nąć. Świat ludz ko ści
jest sym bo licz nie po ka za -
ny przez czę ści do li ny li te -
ral ne go Je ru za lem. A za -
tem, na uką te go wer se tu
jest to, że dwie fa zy Kró le -
stwa współ pra cu ją ce z pod -

rzęd ny mi wy bra ny mi wła dza mi Kró le stwa (Wiel -
ką Kom pa nią i Mło do cia ny mi God ny mi) zo sta ną
uży te przez Je ho wę do bło go sła wie nia świa ta po -
ko jem i po myśl no ścią po przez spra wie dli wość za -
pro wa dzo ną pod czas Ty siąc le cia. 

An ty ty picz ni Le wi ci
(10) Za nim przed sta wi my wer se ty Pi sma Świę te go
na nasz na stęp ny punkt, po da my wpierw kil ka
wstęp nych wy ja śnień. Oświe ce ni bra cia przy po -
mną so bie, że (a) w Cie niach Przy byt ku Le wi ci są
przed sta wie ni ja ko typ uspra wie dli wio nych z wia -
ry, że (b) w P 6 są oni przed sta wie ni ja ko typ Sta ro -

Topografia Jeruzalem

Mło dzień cy wa si wi dze nia wi dzieć bę dą – (Jo ela 2:28)
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żyt nych God nych, Wiel kiej Kom pa nii, i że (c)
w Stra żni cy po cząw szy od 1907 r. są oni przed sta -
wia ni ja ko typ Wiel kiej Kom pa nii. Te ró żne an ty ty -
py zda ją się spra wiać nie któ rym bra ciom trud ność,
jak gdy by nie by ły w har mo nii ze so bą na wza jem.
Har mo nia po mię dzy ty mi ró żny mi stwier dze nia mi
sta nie się wi docz na, je że li, tak jak to czy nił br. Rus -
sell, bę dzie my wła ści wie dzie lić Sło wo Praw dy
z punk tu wi dze nia Wie ku Ewan ge lii, Wie ku Ty -
siąc le cia i okre su przej ścio we go po mię dzy ty mi
Wie ka mi. Ro zu mie my, że wszyst kie trzy ro dza je
my śli po da ne przez br. Rus sel la są po praw ne. (a)
Wiek Ewan ge lii ma swo ją szcze gól ną gru pę an ty ty -
picz nych Le wi tów, tzn. uspra wie dli wio nych z wia -
ry, włącz nie z Mło do cia ny mi God ny mi, któ rzy sta -
ją się i po zo sta ją ta ki mi pod czas okre su przej ścio we -
go; (b) Wiek Ty siąc le cia ma swo ją szcze gól ną gru pę
Le wi tów, tzn. Sta ro żyt nych God nych, Wiel ką Kom -
pa nię i Mło do cia nych God nych; i (c) okres, któ ry
two rzy przej ście
po mię dzy ty mi
dwo ma Wie ka mi,
czy li Żni wo,
a szcze gól nie ok -
res Epi fa nii, ma
swo ją szcze gól ną
gru pę Le wi tów,
tj. Wiel ką Kom pa -
nię. Ma  my ro zu -
mieć, że te trzy
gru py an  ty ty picz -
nych Le  wi tów nie
prze czą so bie na -
wza jem. Nie na le -
ży jed nak ich
wza je m nie mie -
szać. Je że li ogra -
ni czy my ka żdą
gru pę do jej
s z c z e  g ó l  n e  g o
okre su, tak jak po -
wy żej, i bę dzie my pa mię tać, że Le wi ci Wie ku
Ewan ge lii za cho dzą na okres Żni wa z po wo du za -
cho dze nia tych dwóch Wie ków, to za uwa ży my, że
są one w har mo nii ze so bą. Fakt, że ty picz ni Le wi -
ci przed sta wia ją ró żne gru py an ty ty pów, nie po wi -
nien być uwa ża ny za coś wy jąt ko we go. Ta kie rze -
czy ma ją czę sto miej sce w Pi śmie Świę tym, np.
Sam son, Jo zue, Da wid itd. są ty pa mi ró żnych grup
an ty ty pów. Uży cie przez Bo ga jed ne go ty pu do
przed sta wie nia ró żnych an ty ty pów po ka zu je Je go
wie lo ra ką mą drość.

(11) W ka żdym z tych trzech okre sów ma my ro -
zu mieć, że an ty ty picz ni Le wi ci skła da ją się z trzech
grup: Ke ha ty tów, Me ra ry tów i Ger szo ni tów. Pod -

czas okre su przej ścio we go (Epi fa nii) ci Le wi ci, czy -
li prób nie uspra wie dli wie ni z wia ry, któ rzy się nie
po świę ca ją, tra cą swo je prób ne uspra wie dli wie nie,
tzn. prze sta ją być prób ny mi Le wi ta mi i są usu wa ni
z Dzie dziń ca, na to miast ci, któ rzy się po świę ca ją,
czy li Mło do cia ni God ni, za cho wu ją swo je prób ne
uspra wie dli wie nie i po zo sta ją na Dzie dziń cu ja ko
Le wi ci Wie ku Ewan ge lii trzech grup: Ke ha ty tów,
Me ra ry tów i Ger szo ni tów. Po nad to, pod czas te go
okre su przej ścio we go Wiel ka Kom pa nia sta je się Le -
wi ta mi trzech grup: Ke ha ty tów, Me ra ry tów i Ger -
szo ni tów. Na le ży jed nak pa mię tać, że przej ścio wi
Le wi ci z Wiel kiej Kom pa nii ró żnią się od Mło do cia -
nych God nych ja ko Le wi tów po zo sta łych z Wie ku
Ewan ge lii w okre sie przej ścio wym. Te trzy gru py
Le wi tów Wiel kiej Kom pa nii i Le wi tów Mło do cia -
nych God nych są wza jem nie po wią za ne ze so bą
i po cho dzą z od no śnych grup z ka żdej z tych dwóch
klas. A za tem an ty ty picz ni Le wi ci okre su przej ścio -

we go po cho dzą
z trzech grup, an -
ty ty picz nych Ke -
ha ty tów, Me ra ry -
tów i Ger szo ni -
tów, a ka żda gru -
pa skła da się
z człon ków Wiel -
kiej Ko m pa nii
i człon ków Mło -
do  cia nych God -
nych.

Ger szo ni ci
Ty siąc le cia

(12) 4 Moj. 3:6-8;
1:49-54; 3:23, 29,
35, 40-51; Żyd.
12:23 do wo dzą,
że te trzy gru py
Le wi tów, ja ko ty -
py Le wi tów Ty -

siąc le cia wraz z ro  dzi ną Aaro na, nie są ty pem na
pier wo rod nych Wie ku Ewan ge lii, lecz na Ko ściół
Wie ku Ty siąc le cia, ja ko sług Je ho wy w szcze gól -
nym zna cze niu. Ka pła ni przed sta wia ją Ma lucz -
kie Stad ko; a, z punk tu wi dze nia Le wi tów Ty siąc -
le cia, Ke ha ty ci Sta ro żyt nych God nych; Me ra ry ci
Wiel ką Kom pa nię; a Ger szo ni ci Mło do cia nych
God nych (zob. P 6 s. 128, 129). Na le ży za uwa żyć,
że po wy ższe oświad cze nie ze s. 129 do ty czą ce ro -
dzi ny Ger szo na mó wi, iż wy obra ża ona „zba wio -
ny ro dzaj ludz ki”. By ło to nie wąt pli wie naj lep sze
wy ja śnie nie, ja kie wów czas mo gło być da ne. Ja sna
praw da o Mło do cia nych God nych nie by ła na cza -
sie przed Epi fa nią, dla te go wi dzi my, że Ger szo ni -

LEWITA NAJWYŻSZY KAPŁAN KAPŁAN
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ci Ty siąc le cia ja ko kla sa nie mo gli być wów czas
zro zu mia ni ja ko typ. Po win ni śmy jed nak wziąć
pod uwa gę fak ty, że fi gu ral ni Ger szo ni ci by li (a)
za li cze ni ja ko część pier wo rod nych (4 Moj. 3:12-
17,45) i (b) że by li oni odłą cze ni (4 Moj. 1:49-53) od
Izra eli tów do słu żby Przy byt ku,
do któ rej Izra eli ci nie mie li przy -
stę po wać (w. 51). Mo że my więc
ła two za uwa żyć, że na Ty siąc le -
cie są oni ty pem czę ści pier wo -
rod nych Ko ścio ła Wie ku Ty siąc -
let nie go, a nie Wie ku Ewan ge lii,
a za tem nie są oni ty pem na
„zba wio ny ro dzaj ludz ki”. Fakt,
że to nie mo gło być zro zu mia ne
przez „one go Słu gę”, nie przy -
no si mu uj my w żad nym zna -
cze niu, tak jak nie by ło żad ną uj -
mą dla Je zu sa, że gdy był w cie -
le, nie znał da ty Dnia Są du (Mar.
13:32). Nikt nie mo że zro zu mieć
prawd, za nim nie sta ną się one
praw da mi na cza sie, zaś wy ja -
śnie nia po da ne z Pi sma Świę te -
go, za nim sta ną się wy ja śnie nia -
mi na cza sie, nie zmien nie po trze bu ją pew ne go
ko ry go wa nia, któ re otrzy mu ją, gdy nad cho dzi
wła ści wy mo ment. Wszyst kie trzy kla sy Le wi tów
zo sta ły da ne Aaro no wi i je go sy nom do słu żby
(a) Przy byt ku i (b) lu do wi (4 Moj. 3:6-8); tak też
Sta ro żyt ni God ni, Wiel ka Kom pa nia i Mło do cia ni
God ni zo sta ją da ni an ty ty picz ne mu Aaro no wi i je -
go sy nom, aby słu ży li (a) im sa mym oraz (b) lu do -
wi, czy li świa tu ludz ko ści. Wszyst kim tym trzem
kla som Le wi tów by ły przy zna ne (4 Moj.
3:23,29,35) szcze gól ne miej sca za miesz ka nia wo -
ko ło Przy byt ku, od dziel ne i od ręb ne od miejsc
za miesz ka nia in nych po ko leń izra el skich; te trzy
kla sy Le wi tów przed sta wia ją trzy kla sy wy brań -
ców Bo żych, któ rzy otrzy ma ją słu żbę i dzie dzic -
two od dziel ne i od ręb ne od świa ta ludz ko ści
przed sta wio ne go przez Izra eli tów.

Buksz pan
(13) Izaj. 60:13: „Sła wa (w ang. Bi blii chwa ła) Li ba -
nu [Li ban zna czy bia ły, a je go za wsze zie lo ne drze -
wa bę dą ce chwa łą Li ba nu przed sta wia ją spra wie -
dli wych ja ko an ty ty picz nych Le wi tów, Ps. 92:13,14]
do cie bie przyj dzie [an ty ty picz ni Le wi ci zo sta ną
przy pro wa dze ni do Je zu sa i Ko ścio ła, 4 Moj. 3:6-9],
je dli na [Sta ro żyt ni God ni], so sna [Wiel ka Kom pa -
nia], ta kże buksz pan [Mło do cia ni God ni] ra zem
[współ pra cu jąc ze so bą w słu żbie], dla ozdo by miej -
sca świąt ni cy mo jej” — by ła to pra ca le wic ka
(4 Moj. 3:6-9), aby upięk szyć świą ty nię Pań ską.

Abed ne go
(14) W 3 rozdz. pro roc twa Da nie la po da ny jest
opis do świad cze nia z ogni stym pie cem, ja kie spo -
tka ło trzech he braj skich mło dzień ców: Sza dra cha,
Me sza cha i Abed ne go. Prze dru ki Stra żni cy Z 5755,

szp. 2, par. 4, 5 wy ja śnia ją, że
ob raz, któ re mu oni nie chcie li
się po kło nić, przed sta wia mi li ta -
ryzm, któ re mu lud Bo ży nie po -
kło ni się przy koń cu te go Wie -
ku; a w Z2495, par. 10 do Z2496,
par. 6 wy ja śnio ne jest, że ob raz
ten przed sta wia ko ściel nic two –
be stię i jej ob raz – któ re mu lud
Bo ży przy koń cu te go Wie ku
nie po kło ni się. Oba za sto so wa -
nia są roz sąd ne i wie rzy my, że
po praw ne. Nie jest przy pad -
kiem, że trzy wy bra ne kla sy lu -
du Bo że go, któ re od ma wia ją
po kło nu mi li ta ry zmo wi i ko -
ściel nic twu przy koń cu te go
Wie ku, są prze d sta wio ne przez

trzech he braj skich mło dzień ców
od ma wia ją cych czcze nia zło te go

ob ra zu. Naj wy raź niej, ci trzej mło dzień cy przed -
sta wia ją trzy wy bra ne kla sy – Ma lucz kie Stad ko,
Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia nych God nych – któ -
re mu sia ły sta wić czo ło du cho wi mi li ta ry zmu, pa -
pi zmu i fe de ra cjo ni zmu, i któ re od mó wi ły kła nia -
nia się im, po mi mo te go, że po stę po wa nie ta kie
spro wa dzi ło na nich wiel kie cier pie nia, szcze gól nie
pod czas pierw szej i dru giej fa zy woj ny świa to wej.
Nie tyl ko licz ba he braj skich mło dzień ców bli sko ze
so bą zwią za nych w cię żkich do świad cze niach su -
ge ru je, że przed sta wia ją oni te trzy kla sy, ży ją ce
obok sie bie w Żni wie przy koń cu Wie ku, ale rów -
nież ich imio na po da ją tę sa mą su ge stię: Sza drach
(kró lew ski) na su wa myśl o Kró lew skim Ka płań -
stwie (1 Pio tra 2:9); Me szach (gość) na su wa myśl o
tych, któ rzy są za pro sze ni na Wie cze rzę We se la
Ba ran ko we go, pra cę Epi fa nii (Obj. 19:9); i Abed ne -
go (słu ga pro ro ka) su ge ru je trze cią kla sę wy bra ne -
go lu du Bo że go ży ją ce go przy koń cu te go Wie ku,
tj. Mło do cia nych God nych, któ rzy ja ko kla sa po -
świę co nych sług Bo żych zo sta li uświę ce ni przez
Sło wo Bo że i w wie lu jed nost kach by li i są od da ni
po słan ni ko wi Bo że mu. Od no śne he braj skie imio -
na tych trzech he braj skich mło dzień ców są rów -
nież zna czą ce, po nie waż (Dan. 1:6,7,19) Ana niasz
(Jah ob da rzył ła ską lub ła ska Je ho wy) su ge ru je Ma -
lucz kie Stad ko naj bar dziej ob da rzo ne ła ską przez
Bo ga ze wszyst kich Je go wy bra nych klas;  Mi sza -
el (kto jest tym, czym jest Bóg? — w cha rak te rze)
na su wa na myśl Wiel ką Kom pa nię, któ ra choć nie

Sza dra ch, Me sza ch i Abed ne go
w piecu
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zdo ła ła osią gnąć Bo skiej na tu ry, to jed nak omy ła
swo je sza ty i wy bie li ła je we krwi Ba ran ko wej
(Obj. 7:14); i Aza riasz (Jah do po mógł lub po moc Je -
ho wy) su ge ru je Mło do cia nych God nych, któ rzy
przy koń cu te go Wie ku ja ko jed na z wy bra nych
klas Bo żych nie tyl ko otrzy ma li wiel ką po moc od
Bo ga, ale rów nież udzie li li i na dal udzie la ją wie le
po mo cy ja ko szcze gól ny słu ga kla sy pro ro ka.

ciąg dal szy na stą pi…

MODLITWA POŚWIĘCONYCH
Panie nasz, języków ognia nie pragniemy

Ani uzdrawiania tajemniczej mocy,
Lecz sił do głoszenia Ewangelii chcemy,

Balsamu na rany, które grzech w ludziach toczy.
Natchnij nas, Panie, by blask Twej jasności

Oświetlał cuda wszystkie owej karty,
Gdzie jest ukryte źródło Twej mądrości,

Tak bardzo potrzebnej młodszym i starszym.
Wiersze brzasku – nr 92

PT ‘11, 57-59

P Y T A N I AP Y T A N I A
Py ta nie: Czy br. He rzig (br. El mer He rzig w swo im
wy kła dzie za ty tu ło wa nym „La ody cea” wy gło szo -
nym 30 paź dzier ni ka 1970 r. w Chi ca go) po wie dział,
że wszy scy Mło do cia ni God ni i wszy scy Po świę ce -
ni Obo zow ni cy Epi fa nii za koń czą swój bieg, nim
skoń czy się La ody cea? Czy to praw da? Z ze bra nia
Py tań i Od po wie dzi z udzia łem br. R.G. Jol ly’ego;
nie dzie la, 31 paź dzier ni ka 1971 r.

Od po wiedź: Po wie dział bym, że je śli cho dzi o dłu -
gość la ody cej skie go okre su Ko ścio ła, to na La ody -
ceę mo żna pa trzeć z ró żnych punk tów wi dze nia.
Br. Rus sell po dał słusz ną myśl, że te sie dem okre -
sów Ko ścio ła re pre zen tu je Ko ściół no mi nal ny,
w któ rym znaj du je się ko ściół praw dzi wy. A w
siód mym okre sie Ko ścio ła, tj. w okre sie la ody cej -
skim, Pan po wie dział: „Wy nijdź cie z nie go, lu du
mój!”. Pan pro wa dził Żni wo, zży nał swych praw -
dzi wych na śla dow ców z Ko ścio ła no mi nal ne go;
lecz z pew no ścią po dał prze sła nie do Ko ścio ła no -
mi nal ne go La ody cei, któ re nie ma za sto so wa nia
do praw dzi we go Ko ścio ła, cho ciaż praw dzi wy Ko -
ściół okre su la ody cej skie go ist niał w tym sa mym
cza sie, co Ko ściół no mi nal ny, tak sa mo jak w ka -
żdym z tych sied miu okre sów. Tak więc w ka żdym
z sied miu okre sów prze sła nie kie ro wa ne jest do
Ko ścio ła ja ko ca ło ści, włącz nie z praw dzi wym Ko -
ścio łem, lecz kry ty ka i po tę pie nie spa da na no mi -
nal ny lud Bo ży, i tak sa mo dzie je się obec nie w La -
ody cei –  spra wie dli wo ści dla lu du. Są dzę, że zo sta -
ło to bar dzo do brze wy ja śnio ne.

A za tem, P.O.E. oraz M.G. są czę ścią no mi nal -
ne go lu du Bo że go, a wie lu z nich jest praw dzi wy -
mi na śla dow ca mi Je zu sa Chry stu sa, lecz ist nie ją
ta kże pew ni no mi nal ni, któ rzy nie są wier ny mi na -
śla dow ca mi. Nie któ rzy P.O.E. sta ną się nie wier ni i
utra cą swo je sta no wi sko przed Pa nem. Nie któ rzy
M.G. już są nie wier ni, a nie któ rzy sta ną się nie -

wier ni i z te go po wo du utra cą swo je sta no wi sko,
lecz nie utra cą ży cia, bo wiem nie są jesz cze na pró -
bie do ży cia.

Wśród lu du Pa na po wsta ło wie le dez orien tu -
ją ce go za mie sza nia od no śnie te go, co zo sta ło po -
wie dzia ne na kon wen cji w Fi la del fii. Jak wie cie,
dro dzy przy ja cie le, P.O.E. oraz M.G. mo gą stra cić
swo je sta no wi sko, ale to nie zna czy stra cić ży cie.
Za mie sza nie to zo sta ło wy wo ła ne po śród lu du

Bo że go po przez jed ne go z prze sie wa czy, za cho -
wu ją ce go się tak, jak gdy bym po wie dział, że tra -
cą oni ży cie oraz idą na wtó rą śmierć. O tak, ist nie -
je grzech na śmierć, nie za ta kim się mo dli my.
Jed nak kie dy stwier dzi łem, że mo dlę się za ty mi,
któ rzy błą dzą i tra cą swo je sta no wi sko, o tak, ja
wciąż mo dlę się za ni mi, by mo gli mieć ży cie i od -
zy skać sta no wi sko ła ski u Pa na w Re sty tu cji. A po -
tem zo sta ło po wie dzia ne, że po nie waż Jan mó wi,
iż nie po win ni śmy się mo dlić za grzech pro wa -
dzą cy na wtó rą śmierć, to ja na ru szam to za le ce -

Sym bo licz na Dro ga Świą to bli wo ści zo sta nie
otwar ta po tym, jak ostat ni P.O.E. za śnie

w śmier ci.



nie. Ja w ogó le te go nie na ru szam. Na praw dę mo -
dlę się za ty mi, któ rzy błą dzą, spo śród M.G. oraz
P.O.E., a ta kże spo śród dzie ci po świe co nych ro -
dzi ców, któ re wciąż są pod Bo ską opie ką. Na
chwi lę przed obec nym ze bra niem zo sta łem po -
pro szo ny przez jed ną z dro gich sióstr z miej sco -
we go zbo ru, by mo dlić się za jej sy nem. Za czął on
ule gać ide olo gii hip pi sow skiej, wie cie, co to jest?
To oczy wi ście ko lej ne cho re zja wi sko, tak więc
kie dy wi dzi my tych, któ rzy są pod Pań ską opie ką,
jak scho dzą z dro gi, mo że my się za ni mi mo dlić.
Je dy nym grze chem, za któ rym nie mo że my się
mo dlić, jest grzech na śmierć: „je -
st ci grzech na śmierć; nie za tym,
mó wię, aby się kto mo dlił”. Lecz
mo dli my się za ty mi, któ rzy błą -
dzą. Są oni wśród tych, któ rzy
znaj dą się pod Bo ską nie ła ską, a br.
John son po wie dział o jed nym z ta -
kich, że z po wo du je go swa wol ne -
go grze sze nia  wąt pi w to, czy uzy -
ska on ży cie pod No wym Przy -
mie rzem. Nie któ rzy z sie dzą cych
tu sły sze li, jak br. John son o tym
mó wił. Ja je stem jed nym z tych,
któ rzy to sły sze li. A nasz Pan
oświad czył po dob nie, kie dy po -
wie dział do uczo nych w pi śmie
i fa ry ze uszy: „ja kże wej dzie cie do
kró le stwa nie biań skie go, ja kże uj -
dzie cie ka ry ognia Ge hen ny”. Z po wo du ich swa -
wol ne go grze sze nia prze ciw ko Du cho wi Świę te -
mu, wąt pił on w to, czy kie dy kol wiek osią gną oni
ży cie wiecz ne. Nie zna czy to, że by li oni już na
pró bie do ży cia, lecz Pan po wie dział, że wąt pli -
wym jest, czy uzy ska ją ży cie wiecz ne.

Tak więc, po wie dział bym, że Mło do cia ni God -
ni oraz Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii za koń -
czą swój bieg przed usta no wie niem No we go
Przy mie rza. Cho ciaż je ste śmy obec nie u sa me go
kre su Wie ku Ewan ge lii, w cza sie la ody cej skie go
okre su Ko ścio ła w naj szer szym zna cze niu, tak,
zgo dził bym się z tą my ślą po da ną przez na sze go
dro gie go bra ta. La ody cej ski okres Ko ścio ła mo żna
roz wa żać w naj ści ślej szym zna cze niu, tj. w je go
wą skim zna cze niu, ja ko koń czą cy się z chwi lą
opusz cze nia zie mi przez ostat nie go człon ka Ma -
lucz kie go Stad ka. Był to ko niec la ody cej skie go
okre su Ko ścio ła oraz ko niec dzia łal no ści dru gie -
go księ cia la ody cej skie go. Bo wiem anioł La ody -
cei, tak jak wszy scy po zo sta li anio ło wie, jest skła -
do wy – skła da się z wię cej niż jed nej jed nost ki.
A kie dy do cho dzi my do la ody cej skie go okre su
Ko ścio ła, to by ły dwie jed nost ki, któ re two rzy ły
anio ła la ody cej skie go. I oni oby dwaj by li ksią żę -

ta mi, tak jak czy ta my w Mich. 5:5, sied miu pa ste -
rzy i ośmiu ksią żąt. Do wo dzi to, że je den z tych
pa ste rzy mu siał mieć dwo je ksią żąt. Jak mo żna
uzy skać ośmio ro ksią żąt przy tyl ko sied miu pa -
ster zach, je śli nie by ło by jed ne go do dat ko we go
księ cia? Dla te go też w anie le la ody cej skim by ło
dwóch ksią żąt. Tak więc, ze ści słe go punk tu wi -
dze nia, la ody cej ski okres Ko ścio ła obej mu ją cy
Ma lucz kie Stad ko za koń czył się w 1950 r. Obec nie
la ody cej ski okres koń czy się w szer szym zna cze -
niu, stop nio wo koń czy się. Wie lu lu dzi wciąż po -
dej mu je de cy zję, by opo wie dzieć się za Chry stu -

sem i wcho dzi do ogól ne go la ody -
cej skie go Ko ścio ła, ale nie do Ma -
lucz kie go Stad ka, ani do Wiel kiej
Kom pa nii, a od 1954 r. na wet nie
do M.G. Bo wiem tak jak po ka zał
nam po sła niec Epi fa nii oraz jak
do wo dzi Bi blia, po wo ła nie do
M.G. za koń czy ło się w 1954 r.,
a od tej da ty wcho dzą P.O.E. Czy
są oni czę ścią la ody cej skie go okre -
su Ko ścio ła? Tak, w je go szer szym
zna cze niu, w je go naj szer szym
zna cze niu. W naj szer szym zna cze -
niu la ody cej ski okres Ko ścio ła
trwa aż do zu peł ne go koń ca Wie -
ku Ewan ge lii. A Wiek Ewan ge lii,
jak wie cie, i jak uczył br. John son,
a w ogra ni czo nym za kre sie na wet

br. Rus sell, koń czy się eta pa mi. Tak więc Wiek
Ewan ge lii koń czy się eta pa mi, tak jak Wiek Ty -
siąc le cia stop nio wo otwie ra się eta pa mi, po cząw -
szy od 1874 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: Czy Naj wy ższy Ka płan jest wciąż w sza tach
ofiar ni czych? Je śli tak, kie dy je zdej mie? Z Ze bra nia
Py tań i Od po wie dzi pro wa dzo ne go przez br. R.G. Jol -
ly’ego w Pot t stown w Pen syl wa nii, w 1975 r.

Od po wiedź: Czy ta my, że naj wy ższy ka płan był
w sza tach ofiar ni czych, kie dy wy zna wał grze chy
nad gło wą ko zła Aza ze la i za bie rał ko zła do czło -
wie ka na to ob ra ne go, któ ry wy pro wa dzał go na
pu sty nię; był ta kże w sza tach ofiar ni czych, kie dy
ofia ro wał krew ko zła za grze chy lu du, a w an ty ty -
pie jesz cze te go nie do ko nał. Tak więc po wie dzie -
li by śmy, że wciąż jest w sza tach ofiar ni czych, oczy -
wi ście re pre zen ta tyw nie. Bę dzie on w sza tach
ofiar ni czych, do pó ki nie za sto su je za słu gi krwi
Oku pu za grze chy lu du. I ro zu miem, że nie bę -
dzie to mia ło miej sca jesz cze przez ileś lat, po nie -
waż Mło do cia ni God ni są prób nie przy kry ci tą
krwią, a w po dob ny spo sób ko rzy sta ją z niej Po -
świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii; a do pó ki Pan nie
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przy go tu je ich wy star cza ją cej licz by do dzie ła Ty -
siąc le cia, krew ta nie zo sta nie uży ta do ce lów Re sty -
tu cji. Tak więc są dzę, że po trwa to jesz cze przez ja -
kiś krót ki czas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: Czy mo gę być ab so lut nie pe wien, że je stem
Mło do cia nym God nym?

Od po wiedź: Je dy nym spo so bem, dzię ki któ re mu
mo żna być pew nym, że jest się z tej kla sy, jest by -
cie wy bra nym przez Chry stu sa do uczest nic twa
w „lep szym” zmar twych wsta niu, kie dy roz pocz -
nie się ziem ska fa za Kró le stwa. Mo żli we jest jed -
nak po sia da nie pew ne go stop nia pew no ści, że bę -
dzie się w tej kla sie, je śli po świę ci ło się pod czas
trwa nia po wo ła nia od wio sny 1878 r. do je sie ni
1954 r., czy li w okre sie li czą cym mniej wię cej 76 lat
i by ło się wier nym w trak cie swo je go po świę ce nia.
Pod uwa gę trze ba też wziąć
jesz cze jed ną myśl. Kie dy jesz -
cze dzia ła ło wy so kie po wo ła nie,
br. John so no wi za da no po dob -
ne py ta nie do ty czą ce te go, czy
ktoś ma sta no wi sko w Ma lucz -
kim Stat ku czy też w Wiel kiej
Kom pa nii. Od po wie dział on
wte dy, że da na oso ba po win na
uwa żać się za człon ka Ma lucz -
kie go Stad ka, je śli po świę ci ła się
przed 16 wrze śnia 1914 r., do pó -
ki Pan nie ob ja wi, że jest ina czej.
Póź niej, 22 paź dzier ni ka 1950 r.,
kie dy uwiel bio ny zo stał po słan -
nik Epi fa nii – ostat ni czło nek
Ma lucz kie go Stad ka, i nie by ło
już na zie mi żad nych człon ków
Ob lu bie ni cy, mia ło miej sce po wszech ne ob ja wie -
nie człon ków Wiel kiej Kom pa nii. Spło dze ni z Du -
cha, któ rzy po zo sta wa li w har mo nii z Praw dą na
cza sie, bez pro ble mu za ak cep to wa li to, że nie zo -
sta li ob ja wie ni ja ko na le żą cy do Ko ścio ła, lecz do
Wiel kiej Kom pa nii.

Obec nie jest in ne kry te rium, któ re okre śla, czy
no we stwo rze nie jest z Wiel kiej Kom pa nii. Jest nim
jaw ny re wo lu cjo nizm wo bec na uk i za rzą dzeń Pa -
na (Ps. 107:11). Co do za sa dy, ma to za sto so wa nie
do Mło do cia nych God nych i Po świę co nych Obo -
zow ni ków Epi fa nii (an giel ska Księ ga Py tań z Te -
raź niej szej Praw dy, s. 252).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: Kie dy bę dzie my wie dzie li, kie dy ostat ni
Mło do cia ny God ny za koń czył bieg?

Od po wiedź: Wy da je się, że wa żniej szą rze czą by -
ło by wie dzieć z pew nym wy prze dze niem nim kla -

sa ta się za koń czy, kto ma być jej ostat nim człon -
kiem. W mi nio nej hi sto rii Żni wa lud Pa na za wsze
wie dział, kto to ma być ostat nim człon kiem da nej
kla sy i wy da wa ło by się, że nie zo sta nie my po zo sta -
wie ni w ciem no ści w tej kwe stii. Prze ciw nik jest za -
wsze bar dzo ak tyw ny w tym okre sie i praw do po -
dob nie znaj dą się ta cy, któ rzy bę dą pro te sto wać
prze ciw ko wy bo ro wi do ko na ne mu przez Pa na.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: (1952 r.) – Czy by ło by za tem rze czą wła ści -
wą mó wie nie, że Mło do cia ni God ni są prób nie przy -
kry ci przy pi sa ną za słu gą Je zu sa i że nie zo sta nie
ona uży ta dla świa ta ludz ko ści, do pó ki wszy scy
Mło do cia ni God ni nie skoń czą ziem skie go bie gu?

Od po wiedź: Tak. Po słan nik Epi fa nii przed sta wił tę
kwe stię na stę pu ją co (an giel ska TP ’46, s. 104, kol. 2,
5-53): „W sto sun ku do Bo ga za sto so wa nie [za słu gi

oku pu] zo sta nie do ko na ne na -
tych miast po zu peł nym za śnię ciu
w śmier ci Wiel kiej Kom pa ni oraz
Mło do cia nych God nych, któ rzy
są przy kry ci przy pi sa ną za słu gą,
ci pierw si w spo sób oży wio ny, a ci
dru dzy prób nie”. Wi dzi my za tem,
że wszy scy Mło do cia ni God ni
wej dą w śmierć, za nim za słu ga
oku pu zo sta nie za sto so wa na za
świat, a nim to na stą pi, są oni
prób nie nią przy kry ci. W stycz -
nio wym He ral dzie z 1946 r. na s. 6
w par. 1 po ja wia się na stę pu ją ce
stwier dze nie: „Zau wa ża my, że
Bo ska mą drość za pla no wa ła ka -
żdy krok w zba wie niu czte rech
klas wy bor czych, że Bo ska mi łość

za pew ni ła wszyst kie ofia ry, łącz nie z ofia rą oku pu
dla ich zdo by cia, a Bo ska moc wy ko na ła ka żdy je go
krok na pod sta wie przy pi sa ne go uży cia oku pu.
Zau wa żmy, jak mą drze Bo ska mą drość za pla no wa -
ła przy pi sa ny, czy li je dy nie uzna ny, a nie rze czy wi -
sty za kup po przez okup, co się ty czy klas wy bor -
czych”. A za tem w spo sób oczy wi sty Mło do cia ni
God ni po trze bu ją przy pi sa nia za słu gi oku pu Chry -
stu sa, choć jest ono je dy nie prób ne, ja ko swo je go
przy kry cia w re la cji przy mie rza z Bo giem pod czas
swe go ziem skie go bie gu, a z pew no ścią Bóg, któ ry
za pro sił ich do te go wy so kie go przy wi le ju po świę -
ce nia, nie po zba wił by ich sta no wi ska uzy ska ne go
dzię ki prób nie przy pi sa ne mu oku po wi, do pó ki nie
otrzy ma li by peł nej spo sob no ści uczy nie nia pew -
nym swe go po wo ła nia i zba wie nia. Nie lo gicz nym
jest przy pusz cze nie, że Je ho wa, któ ry jest Bo giem
po rząd ku, roz po czy nał by zba wie nie nie wy bor cze
przed cał ko wi tym za koń cze niem zba wie nia wy bor -
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cze go, a wszy scy człon ko wie ostat niej kla sy ma ją cej
opu ścić zie mię, tj. Mło do cia ni God ni, nie za snę li by
w śmier ci. W stycz nio wym He ral dzie z 1946 r. na s.
6, w par. 2 czy ta my: Po tym, jak trzy kla sy wy bor cze
te raź niej szej do by opusz czą ten świat, a na sku tek
te go nie bę dą już po trze bo wać przy pi sa nia za słu gi
oku pu Chry stu sa, wte dy bę dzie ona wol na do wy -
ko rzy sta nia do rze czy wi ste go za ku pu Ada ma i je go
ra sy, kla sy nie wia ry”. A za tem, mo że my być pew ni,
że jej prób ne przy pi sy wa nie bę dzie do stęp ne dla
Mło do cia nych God nych, do pó ki nie za koń czą swe -
go bie gu. ’52; 45. 

Py ta nie: (1967) Czy imio na Po świę co nych Obo zow -
ni ków Epi fa nii są obec nie wy pi sy wa ne w no wej
księ dze ży wo ta? (an giel ska Księ ga Py tań z Te raź -
niej szej Praw dy, s. 58, ak. 2, 3).

Od po wiedź: Mło do cia ni God ni oraz Po świę ce ni
Obo zow ni cy Epi fa nii jesz cze nie wy pi su ją so wich
imion w „no wej księ dze ży wo ta, ob ja wie niach No -
we go Przy mie rza, któ re zo sta ną wów czas po da -
ne”. Jesz cze nie po dą ża ją „Dro gą Świą to bli wo ści”,
kie dy to „bę dą sym bo licz nie wy pi sy wać swo je
imio na w tej dru giej księ dze ży wo ta – wpi su jąc
swo je cha rak te ry w No we Przy mie rze”, bo wiem
dro ga ta jesz cze nie zo sta ła otwar ta. Za słu ga oku -
pu Je zu sa nie zo sta ła jesz cze za nich za sto so wa na.

Jed na kże w mię dzy cza sie Po świę ce ni Obo zow -
ni cy Epi fa nii, jak rów nież Mło do cia ni God ni, są
prób nie przy kry ci uzna nio wo przy pi sa ną na ich
rzecz za słu gą oku po wej ofia ry Je zu sa (E15, s. 252,
u gó ry; E4, s. 406, par. 2, 426, 451, 452). Są oni naj -
wy ższą gru pą wśród qu asi -wy bra nych, tych, któ -
rzy bę dą „sy na mi” z Jo ela 2:28 oraz Iz. 60:4, kla są
Mi riam, „szcze gól ny mi po moc ni ka mi Sta ro żyt nych
i Mło do cia nych God nych” w ziem skiej fa zie Ty -
siąc let nie go Kró le stwa – bo wiem są oni w swo im
po świę ce niu naj wy ższą i naj le piej roz wi nię tą czę -
ścią „naj ni ższe go rzę du przed ty siąc let nie go na sie -
nia Abra ha ma”, któ re zo sta nie szcze gól nie uży te
bar dziej niż resz ta kla sy re sty tu cyj nej do bło go sła -
wie nia ro dzin, na ro dów i po ko leń zie mi zgod nie
z Przy mie rzem (E11, s. 293; E15, s. 545-547). Są oni
pierw szy mi z „qu asi -wy bra nych”, „pią tym rzę dem
na sie nia Abra ha ma”, „pią tą kla są wy bor czą”, któ -
rzy się po świę ca ją (E12, s. 185, 188, 519, 730). Osta -
tecz nie wszy scy qu asi -wy bra ni się po świę cą, co
uczy nią rów nież nie wy bra ni, je śli ma ją mieć ży cie
wiecz ne; i oczy wi ście nie bę dzie to zo bra zo wa ne na
Dzie dziń cu, lecz w Obo zie (an giel ska TP ’67, s. 13). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: Czy zbór mo że od mó wić wi zy ty piel grzy -
ma, je śli uwa ża, że piel grzym za pro po no wa ny
przez da ne go przed sta wi cie la nie na da je się do te -

go, by słu żyć ku zbu do wa niu zbo ru, na przy kład
z te go po wo du, że zo stał wy łą czo ny przez swój
wła sny zbór?

Od po wiedź: Zbór ja ko pa ni swo ich spraw mo że
od mó wić wszel kiej usłu gi. Praw da nie jest ni ko mu
na rzu ca na si łą. Dla te go też w Ame ry ce, przed roz -
po czę ciem no we go ro ku wy sy ła na jest an kie ta z za -
py ta niem do ka żde go zbo ru, czy jest on chęt ny
przy jąć usłu gi piel grzym skie bądź ewan ge licz ne
w nad cho dzą cym ro ku. Ka żdy piel grzym i ewan -
ge li sta jest ta kże py ta ny, na ja kie kon wen cje pla nu -
je przy je chać i czy mo że usłu żyć w ten spo sób.

Ni niej sze py ta nie po ru sza kwe stię zwią za ną
z ró żni cą po mię dzy za rzą dze nia mi rzą dzą cy mi
pra cą Pań ską dla lo kal nych zbo rów a re gu ła mi
i prze pi sa mi ma ją cy mi za sto so wa nie do pra cy ogól -
nej w ob rę bie da ne go kra ju oraz po za je go gra ni ca -
mi. Po szcze gól ne zbo ry ma ją pra wo za rzą dzać
spra wa mi w ob rę bie wła sne go zbo ru, tak jak jest to
opi sa ne w szó stym to mie pa sto ra Rus sel la, roz dzia -
ły 5 oraz 6. Nie ma ją one wła dzy zaj mo wać się
spra wa mi, któ re do ty czą in ne go zbo ru bądź zbo -
rów, ani po dej mo wać de cy zji w ta kich spra wach.
Jesz cze jed na kwe stia na su wa się tu taj pod uwa gę,
a mia no wi cie to, że bra cia i sio stry, któ rzy nie by li
czę ścią pier wot ne go zbo ru, któ ry wy łą czył da ne go
bra ta, opie ra ją swój po gląd w tej spra wie na po gło -
skach, co nie jest zaj mo wa niem sta no wi ska na so -
lid nym grun cie. 

Od ra zu wi dać, że dru ga część py ta nia wska zu -
je na to, że po stę po wa nie da ne go piel grzy ma jest
kwe stio no wa ne, bo wiem zo stał on wy łą czo ny
w in nym zbo rze. Jak in ne zbo ry zo sta ły wta jem ni -
czo ne w tę in for ma cję? Nie któ rzy są win ni plot ko -
wa nia i prze ka zy wa nia pry wat nych in for ma cji zbo -
ro wych człon kom in nych zbo rów. Py ta ją cy su ge ru -
je, że przed sta wi ciel zbłą dził, wy sy ła jąc rze ko mo
win ne go bra ta, by słu żył w in nych zbo rach. Być
mo że przed sta wi ciel po sia da in for ma cje, któ rych
zbo ry nie zna ją. Przed sta wi ciel ma pra wo wy słać
te go bra ta tam, gdzie do strze ga, że je go wy sła nie
jest wo lą Pa na, bez wzglę du na to, co ja kie kol wiek
oso by bądź zbo ry mo gą są dzić na ten te mat.

Ilu stra cja:
Ni niej sza re la cja do ty czy pol skie go bra ta i piel grzy -
ma po sił ko we go, któ ry prze pro wa dził się do Ame -
ry ki, i w związ ku z tym zmie nił na zwi sko.

Bra tem tym był Alex Woj na row ski (Way ne). Br.
John son za py tał go, czy bę dzie tłu ma czył dla nie go
pol ską ko re s pon den cję oraz Te raź niej szą Praw dę na
pol ski, jak rów nież, czy był by chęt ny usłu żyć w pro -
gra mie zbli ża ją cej się kon wen cji w USA. Br. Wa y ne
po wie dział br. John so no wi, że nie mo że usłu żyć w



ten spo sób, bo wiem zo stał nie daw no wy łą czo ny ze
swo je go ro dzi me go zbo ru. Br. John son po wie dział:
„Nie dbam o to, co zro bił zbór, chcę, abyś usłu żył, tak
jak cię po pro si łem”. Jest to do bry przy kład, po ka zu -
ją cy jak Pań ski przed sta wi ciel na USA spra wo wał
wy ższy au to ry tet. Brat Way ne przy jął usłu gę.

W spra wach in te re sow nych za zwy czaj uwa ża -
my de cy zję zbo ru po ka za ną po przez gło so wa nie za
wy raz wo li Pa na. Lecz nie za wsze tak jest. Cza sa -
mi zbór gło su je wbrew wo li Pa na.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Py ta nie: Czy Świec ki Ruch Mi syj ny ma ja kich -
kol wiek człon ków? Czy bra cia i sio stry w ogól no -

ści są człon ka mi Ru chu, czy tyl ko przy ja ciół mi,
zwo len ni ka mi Ru chu? Czy ŚRM jest ko ścio łem
lub or ga ni za cją po sia da ją cą człon ków?

Od po wiedź: Świec ki Ruch Mi syj ny nie jest or -
ga ni za cją, lecz jest dzia łal no ścią, w któ rej zbie ra
się lud Pań ski ró żne go po cho dze nia po to, by ba -
dać, gło sić i prak ty ko wać Praw dę na cza sie. Ruch
nie pro wa dzi re je stru człon ków, ani nie ma
w nim płat ne go człon ko stwa. Zbie ra się ra zem
w wie lu kon gre ga cjach oraz na zgro ma dze niach
na kon wen cjach od by wa ją cych się o ró żnej po rze
ro ku w USA, Eu ro pie, Afry ce i Azji.
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UFNOŚĆ
“BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI”

Dziecko moje ukochane, słuchaj teraz mnie,
Daj odpowiedź szczerą, gdy zapytam cię.

Widzę cienie niewolące duszę twą,
Wiara twa słaba nie pozwala, bym spieszył z łaską mą.
Pragniesz, abym z mocą mą nieustannie był przy tobie,

Lecz czy dałeś mojej władzy, tak bez reszty siebie?
Czy pozwolisz się prowadzić bez obawy Moją drogą

I czy posłuszeństwo będzie na niej twą ozdobą?
Choć wydaje ci się czasem, żem daleko jest od ciebie,
Że cię tutaj zostawiłem, tam daleko będąc w niebie,

Czy nie bacząc na to wszystko, będziesz wierzył temu,
Że naprawdę czynię wszystko, co posłuży dobru twemu?

Gdy obdarzać będę innych, a ciebie pomijać,
Ciebie cieniem, innych blaskiem swym spowijać,

Czy w to nadal będziesz wierzył, że ja kocham ciebie
I bez względu na zdarzenia mojej woli poddasz siebie?
Gdy pomyślisz, że nie czynię twoim prośbom zadość,

Gdy wrogowie się ucieszą, widząc twoją słabość,
Czy potrafisz przetrwać próbę bez mojej pomocy?
Czy potrafisz w mocy Słowa pokój mieć i w nocy?

Jeśli każda twa odpowiedź słowo tak zawiera twoje,
To na zawsze będziesz wśród nazwanych: dzieci moje.

Przyjmę cię chętnie do dzieci mych grona,
Ujrzysz Mą chwałę i twoją będzie obiecana korona.

Wiersze brzasku – nr 83

P A M I Ę T A M Y
14 stycznia 2012 roku zmarła siostra Julia Wątorek wywodząca się ze zboru w Krakowie, ostatnio mająca społeczność
w zborze w Przemyślu.
23 stycznia 2012 roku zmarła w wieku 83 lat siostra Wanda Kaźmierczak ze Zboru we Wrocławiu.
28 stycznia 2012 roku zasnęła w Panu siostra Anna Piechowiak ze Zboru Pana w Kędzierzynie-Koźlu.
08 lutego 2012 roku zmarł brat Gadomski Stanisław Aleksander, był członkiem zboru w Długim Borku.
16 lutego 2012 roku w wieku 47 lat zmarł brat Andrzej Najbar ze zboru w Tychach. 
26 lutego 2012 roku zmarła w wieku 37 lat siostra Marta Ryl ze zboru w Chełmie.


