
„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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(10) 4 Moj. 12:3 jest wer se tem, do któ re go wy -
żsi kry ty cy pod cho dzą z wiel ką po my sło wo ścią
i uży wa ją go ja ko do wo du na to, że Moj żesz nie
mógł na pi sać Pię ciok się gu. Utrzy mu ją oni, że gdy -
by Moj żesz sam o so bie na pi sał, że jest naj po kor -
niej szym czło wie kiem na zie mi, by ło by to ka ry -
god ne; lecz na wet gdy by rze czy wi ście tak by ło,
je dy ną rze czą, ja ką moż na by na tej pod sta wie
stwier dzić, jest to, że nie po wi nien był na pi sać te -
go wer se tu. Nie po win ni oni ze swo ich stwier dzeń
wy cią gać wnio sku, że z te go po wo du nie mógł on
na pi sać Pię ciok się gu. Uwa ża ją oni, że Moj żesz nie
mógł na pi sać tych słów o so bie, nie po peł nia jąc
przy tym grze chu py chy oraz że nie ma uspra wie -
dli wie nia dla ko go kol wiek, kto by tak o so bie mó -
wił, bo wiem, jak mó wią, sa mo chwal stwo jest grze -
chem. U pod staw ich twier dzeń le ży prze ko na nie,

że nikt nie mo że mó wić o so bie tak po chleb nie,
jed no cze śnie nie grze sząc. Uwa ża my, że ich twier -
dze nia nie są praw dą. Utrzy mu je my, że je śli do bre
rze czy, ja kie ktoś mó wi o so bie, są praw dą, i jest
rze czą ko niecz ną, ze wzglę du na spra wie dli wość
i mi łość, do brze o so bie mó wić, i je śli ktoś po tra -
fi to czy nić bez py chy, nie jest grze chem mó wić
o so bie po chleb nie. Praw dą jest, że dla na sze go
do bra Bóg w Bi blii wy ra ża się o So bie w sa mych su -
per la ty wach. W Bi blii na zy wa Sie bie naj więk szym
w do bro ci, mo cy, mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi -
ło ści oraz każ dym in nym do brym przy mio cie. Mó -
wi o So bie, że bę dąc lep szym i po nad wszyst ki mi
in ny mi, jest Sam dla Sie bie kla są. Jed nak że czy ni
to bez cie nia py chy lub in ne go zła, po nie waż jest
to praw dą, a prze ka za nie nam tej in for ma cji słu -
ży nam ku do bre mu. Na stęp nie, bę dąc pod da ny
Bo gu, Je zus wy ra ża się o So bie w spo sób w naj wyż -
szym stop niu po chleb ny. Mó wi o So bie, że jest do -
bry, że jest Dro gą, Praw dą i Ży ciem – je dy ną dro -
gą do stę pu do Oj ca. Apo sto ła Paw ła na tchnął
do te go, by po wie dział o Nim, że Je go imię jest po -
nad każ de in ne imię, a in nych pi sa rzy Bi blii na -
tchnął, by mó wi li o Nim jak naj bar dziej po chwal -
ne rze czy. Dla cze go nie by ło to złą rze czą z Je go
stro ny? Bo wiem rze czy te są praw dą, a Je zus po -
wie dział je lub spra wił, by zo sta ły wy po wie dzia ne
z wszel ką po ko rą oraz uczy nił to dla na sze go do -
bra. Co wię cej, w swo ich li stach, a zwłasz cza w 2
Li ście do Ko ryn tian, świę ty Pa weł wy ra żał się po -
chleb nie o swo jej oso bie, cha rak te rze i urzę dzie.
Czy nił to, bo wiem by ło to praw dą i by ło ko niecz -
ne ze wzglę du na bra ci, i czy nił to bez naj mniej szej
py chy. Nasz Pa stor mó wił o swo im urzę dzie ‘one -
go Słu gi”, któ ry pod urzę dem Pa na oraz obok nie -
go był naj bar dziej od po wie dzial nym urzę dem kie -
dy kol wiek spra wo wa nym przez isto tę ludz ką,
a mó wiąc o po sia da niu te go urzę du, wspo mi nał
o swo ich za le tach mą dro ści i wier no ści. Nie mó wił
o tych rze czach z po wo du py chy, lecz wy mie niał je
dla te go, że by ły praw dą i by ło ko niecz nym, by lud
Pań ski do wie dział się o nich. Moj żesz na pi sał sło -
wa 4 Moj. 12:3 nie z po wo du py chy, ale dla te go, że
by ły praw dą i po trzeb nym by ło, by Izra el się o nich
do wie dział. Mógł na pi sać i na pi sał te sło wa o so -
bie bez py chy, dla te go też nie do wo dzą one, ani nie
po twier dza ją te go, że nie na pi sał on Pię ciok się gu
ani tych słów. 
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(11) Cho ciaż Moj żesz te go nie ro zu miał, był
głęb szy po wód dla na pi sa nia tych słów. Mia ły
być one ty pem te go, że nasz Pan ja ko an ty typ
Moj że sza (Żyd. 3:1-6; pro si my zwró cić uwa gę
na to, że ty picz na alu zja do Nie go ja ko an ty ty pu
Moj że sza zo sta ła za czerp nię ta z roz wa ża ne go
przez nas roz dzia łu – 4 Moj. 12:7) jest naj po -
kor niej szą Isto tą w sto sun ku do Bo ga w ca łym
wszech świe cie [an giel ski prze kład Kró la Ja ku ba,
z któ re go ko rzy stał au tor ar ty ku łu, w 4 Moj. 12:3
mó wi, że „Moj żesz był naj cich szym ze wszyst -
kich lu dzi”, dla te go też po ni żej oma wia na jest ‘ci -
chość”, a nie ‘po ko ra”- przyp. tłum]. Ci chość
ozna cza ule głość umy słu i ser ca. Dzię ki niej jed -
nost ka da je się po uczyć w umy śle, a w ser cu da -
je się po pro wa dzić. Dla Swo ich ce lów Bóg uznał
Moj że sza za naj bar dziej da ją ce go się po uczyć
i po pro wa dzić czło wie ka na zie mi i na tchnął go,
by tak o so bie stwier dził, bo wiem Bóg pra gnął
przez to po dać typ na to, że nasz bło go sła wio ny
Pan Je zus jest w sto sun ku do Bo ga naj cich szą
– naj bar dziej da ją cą się po uczyć i po pro wa dzić
– Isto tą we wszech świe cie. Czyż nasz dro gi Pan
za wsze nie udo wad niał, że ta kim jest? Czyż nie
świad czy ło o tym Je go po stę po wa nie w sta nie
przed ludz kim? Czy nie był te go przy kła dem pod -
czas po by tu na zie mi, i to po śród naj bar dziej
kry tycz nych prób? A czy od Swe go zmar twych -
wsta nia i uwiel bie nia nie udo wad nia On, że jest
to praw dą? Przez ca łą wiecz ność bę dzie po ka zy -
wać, że jest to praw dą o Nim. O tak, jest On go -
dzien, nie tyl ko te go, by z te go punk tu wi dze nia
w cha rak te rze po sia dać naj wyż sze miej sce
pod Bo giem, lecz tak że z punk tu wi dze nia każ dej
in nej do brej za le ty. Jest On ab so lut nie prze wspa -
nia ły tak w tej, jak i w każ dej in nej za le cie. Go -
dzien jest Ba ra nek!

BOSKIE NIEZADOWOLENIE I ROZLICZENIE 

(12) 4 Moj. 12:2 przed sta wia mię dzy in ny mi, jak
Bóg z dez apro ba tą od no to wał po stę po wa nie Mi -
riam i Aaro na; a wer set 12:4 opi su je, jak Pan za -
czął dzia łać w tej spra wie. Roz po czę cie dzia ła nia
przez Pa na po le ga ło na tym, że na ka zał ca łej trój -
ce, by sta wi ła się przed Na mio tem Zgro ma dze nia.
Po le ce nie to zo sta ło wy da ne na gle. Pan nie po zwo -
lił, by ta kie nie wła ści we po stę po wa nie zbyt nio się

prze dłu ża ło, cho ciaż do zwo lił na to, by trwa ło
wy star cza ją co dłu go, by Izra eli ci w ogól no ści
o nim się do wie dzie li; w prze ciw nym ra zie Bóg,
któ ry na ka zu je, by pry wat ne grze chy nie by ły
upu blicz nia ne, za ła twił by tę spra wę pry wat nie,
a nie pu blicz nie, jak mia ło to miej sce, co jest su -
ge ro wa ne przez jej ure gu lo wa nie przed Na mio tem
Zgro ma dze nia. Tak też jest w an ty ty pie, kie dy -
kol wiek Bóg za uwa ża, że do szło do sprze ci wia nia
się Je zu so wi dzia ła ją ce mu po przez człon ków
gwiezd nych w spo sób w ja kiej kol wiek mie rze pu -
blicz ny, do pil no wu je te go, by spra wa ta zo sta ła
ure gu lo wa na pu blicz nie. W ja ki spo sób do cho dzi
do ta kie go sprze ci wia nia się? Nie pry wat nie, lecz
pu blicz nie, przy naj mniej przed Ko ścio łem, czę sto
na wet przed ob cy mi. Ta kie sprze ci wia nie się sta -
je się te ma tem roz mów tych, któ rzy sły szą, tak jak
sło wa Mi riam i Aaro na by ły sły sza ne nie tyl ko
przez Moj że sza i Ze fo rę, ale tak że przez in nych.
Mó wie nie ta kich rze czy za wsze wy wo łu je więk sze
lub mniej sze po ru sze nie i za zwy czaj koń czy się
prze sie wa niem, naj pierw wśród lu du Praw dy, skąd
czę sto roz sze rza się ono na ob cych. Bóg tak ste ru -
je ta ki mi wy da rze nia mi, by do pro wa dzić ta kie
trzy stro ny do roz trzą sa nia swo jej dzia łal no ści, je -
że li na wet nie przed ob cy mi, to przy naj mniej
przed ca łym Ko ścio łem. Wła śnie przez ta kie po -
kie ro wa nie od no śny mi wy da rze nia mi Bóg wy da -
je an ty ty picz ne po le ce nie ta kim trzem an ty ty -
picz nym stro nom, by sta wi ły się przed an ty ty -
picz nym Na mio tem Zgro ma dze nia, czy li by po ja -
wi ły się przed Ko ścio łem. 

(13) Za uwa ża my, że tak prze bie ga ją wy da rze -
nia w związ ku z wszyst ki mi prze sie wa nia mi, ja kie
nie ko rzyst nie wpły wa ją na wo dzów Wiel kiej
Kom pa nii oraz nie któ rych wo dzów Ma lucz kie go
Stad ka, co naj ła twiej jest za uwa żyć w obec nym
cza sie – w okre sie Epi fa nii. Wo dzo wie Le wi tów
po stę po wa li tak jak Mi riam we wszyst kich przy -
pad kach sprze ci wia nia się w Epi fa nii, bo wiem ich
sprze ci wia nie się Po słań co wi Epi fa nii, któ ry, ja ko
rzecz nik na sze go Pa na, po da je po sel stwo Epi fa -
nii, jest po wie dze niem na sze mu Pa nu, nie sło wa -
mi, lecz czy na mi, że są oni w ta kiej sa mej mie rze
rzecz ni ka mi Bo ga, jak On sam. Je śli trwa ją w tym
przez pe wien czas, Bóg po przez bieg od po wied nich
wy da rzeń zmu sza ich oraz na sze go Pa na dzia ła ją -
ce go w Swym rzecz ni ku do sta wie nia się przed ca -
łym Ko ścio łem w oma wia niu da nych spraw; a gdy
w mniej lub bar dziej ła god ny spo sób an ty ty picz -
ny Aaron przy łą cza się do ta kie go sprze ci wia nia
się, on tak że zo sta je zmu szo ny przez wy ni kłe oko -
licz no ści do te go, by sta wić się przed ca łym Ko ścio -
łem w tej spra wie. Dla te go też dzie je się tak, że
wszy scy ta ko wi uczest ni cy zo sta ją zmu sze ni

1 Moj że szo wa 

2 Moj że szo wa

3 Moj że szo wa

4 Moj że szo wa

5 Moj że szo wa

ZAKON
(To  ra )  

(P i ę  c iok  s i ąg )
Za kon usta la praw ne
wa run ki, na ja kich

czło wiek ma od po wia -
dać przed PANEM.
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do sta wie nia się w tej spra wie przed ca łym Ko ścio -
łem. Pro si my zwró cić uwa gę na to, jak mia ło to
miej sce w na szych [br. John so na] spo rach z bry tyj -
ski mi kie row ni ka mi, wo dza mi To wa rzy stwa, Wo -
dza mi Pa sto ral ne go In sty tu tu Bi blij ne go oraz z wo -
dza mi róż nych in nych grup, ta ki mi jak: Adam Ru -
ther ford, W. Craw ford, F. Lar dent, M. Rie mer,
Men ta Stur ge on, A. I. Rit chie, Carl Ol son, R. H.
Hirsh, G. K. Bol ger, R. H. Bric ker, C. Ka sprzy kow -
ski oraz M. Ko styn. Pa trząc wstecz na cza sy Pa ru -
zji za uwa ża my to sa mo zja wi sko, choć w mniej
wy ra zi stej for mie. Na ła mach te go cza so pi sma po -
da wa li śmy już przy kła dy te go, jak w ta ki spo sób
sprze ci wia li się na sze mu Pa sto ro wi, ja ko Po słań co -
wi Pa ru zji, A. H. MacMillan, Clay ton J. Wo -
odworth, W. E. Van Am burgh, Jes se He me ry, J. F.
Ru ther ford oraz in ni człon ko wie an ty ty picz ne go
Eli ze usza, cho ciaż więk szo ści z nich Bóg nie przy -
pro wa dził przed Na miot Zgro ma dze nia przed Epi -
fa nią, lecz kie dy to uczy nił, uczy nił to bar dzo nie -
spo dzie wa nie; za uważ my, jak rap tow nie prze sie -
wa nia w Be tel oraz w Ko mi te cie Fort Pitt zo sta ły
przy wie dzio ne pod uwa gę ca łe go Ko ścio ła. By ło to
jak grom z ja sne go nie ba.

(14) Mu si my pa mię tać o tym, że za ry sy
i uczest ni cy ta kich prze sie wań są od ręb ni oraz
od mien ni od za ry sów i uczest ni ków prze sie wań
wtó rej śmier ci. Cho ciaż w związ ku z pię cio ma
prze sie wa nia mi Żni wa po ja wia ły się tak że w tle
za ry sy an ty ty picz nej Mi riam i Aaro na, prze sie -
wa nia te by ły głów nie prze sie wa nia mi wtó rej
śmier ci. Ci, któ rzy sta nę li po stro nie an ty ty picz -
ne go Ko re go – an ty ty picz ni sy no wie Ko re go
– w prze sie wa niu z lat 1908-1911, zo sta li tak
zwie dze ni przez an ty ty picz ne go Ko re go, że uwie -
rzy li, iż z na uki o udzia le Ko ścio ła w ofie rze
za grzech wy ni ka, że za słu ga Ko ścio ła uzu peł nia
rze ko me bra ki w za słu dze Chry stu sa ma ją cej za -
spo ko ić spra wie dli wość. Znaj du jąc się pod tym
myl nym wra że niem i po zo sta jąc wier ny mi za słu -
dze oku pu za pew nio nej wy łącz nie przez ofia rę
sa me go Je zu sa, sprze ci wi li się na uce Je zu sa po da -
wa nej przez one go Słu gę i mó wią cej o tym, że Ko -
ściół ma udział w ofie rze za grzech. Wy peł ni li
oni w tym swo ją część an ty ty pu w ty pie rosz cze -
nia so bie przez an ty ty picz ną Mi riam rów no ści
z Pa nem w by ciu rzecz ni kiem dla Bo ga. W tym
prze sie wa niu uczest ni czy li tak że pew ni człon ko -
wie an ty ty picz ne go Aaro na, któ rzy bar dziej ła -
god nie i mniej wy trwa le sprze ci wia li się Pa nu wy -
po wia da ją ce mu się przez one go Słu gę, zwłasz cza
na te mat No we go Przy mie rza dzia ła ją ce go wy -
łącz nie w Ty siąc le ciu i po nim. Brat Jan Ed gar
na chwi lę za chwiał się na tym punk cie, ale wkrót -
ce od zy skał rów no wa gę. Moż na po wie dzieć, że

an ty ty picz na Mi riam oraz Aaron ocie ra li się
w tym o prze sie wa nia wtó rej śmier ci z Pa ru zji,
a z te go po wo du, że znaj do wa li się w cie niu prze -
sie wa czy z kla sy wtó rej śmier ci, nie są w nich wi -
docz ni tak wy raź nie jak w prze sie wa niach Epi fa -
nii. Nie wąt pli wie an ty ty picz na Mi riam oraz
Aaron wy stę po wa li tak że w bar dziej lo kal nych
po trzą śnię ciach, a zwłasz cza w ta kich, któ re by -
ło ogra ni czo ne do jed ne go bądź do kil ku zbo rów.
W nie wiel kim po trzą śnię ciu co do da ty 1914 ro -
ku A. H. MacMillan miał du ży, a au tor te go ar ty -
ku łu [br. John son] ma ły udział, co zo sta nie przed -
sta wio ne w dal szej czę ści. Kie dy do cho dzi do lo -
kal nych po trzą śnięć, lo kal ne zbo ry od po wia da ją
Na mio to wi Zgro ma dze nia. Jed nak że w prze sie -
wa niach ogól nych te go ro dza ju, Na miot Zgro ma -
dze nia jest ty pem na ca ły Ko ściół. Nie ma my tak -
że ro zu mieć z po wyż sze go, że w Epi fa nii nie ma
prze sie wań wtó rej śmier ci ani prze sie wa czy z tej
kla sy. Ta ko we oraz ta ko wi ist nie ją, cze go ty pem
jest: Abi hu ofia ru ją cy ob cy ogień (patrz przy pis
w Cie niach Przy byt ku str. 119 w wy da niach
od 1909 r.), za cho wa nie Aaro na i Moj że sza
przy ude rze niu ska ły oraz Jam bres rzu ca ją cy swo -
ją la skę przed fa ra onem. 

(15) 4 Moj. 12:5 mó wi nam o dru gim, trze cim
i czwar tym kro ku, ja kie pod jął Pan w spra wie Mi -
riam i Aaro na, któ rzy ro ści li so bie pre ten sje
do rów no ści z Moj że szem w by ciu rzecz ni kiem
dla Bo ga. Pierw szym z nich by ło zstą pie nie Pa -
na w słu pie ob ło ku. Nie po win ni śmy my śleć, że
Bóg do ko nał te go oso bi ście, bo wiem nie opu ścił
On Al kio ne, aby oso bi ście przy być na pu sty nię,
po któ rej wę dro wa li Izra eli ci. Nie wąt pli wie od by -
ło się to tak sa mo, jak przy oka zji in nych czy nów
przy po da wa niu róż nych za rzą dzeń Przy mie rza
Za ko nu – po przez przed sta wi cie la, któ rym naj -

Ogni sty słup ob ło kuOgni sty słup ob ło ku

re pre zen tu je Praw dęre pre zen tu je Praw dę

4 Moj.4 Moj. 12:512:5
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praw do po dob niej był Lo gos (Dz.Ap. 7:38), cho ciaż
mógł nim tak że być in ny anioł (Dz.Ap. 7:53;
Gal. 3:19). Mó wi my, że naj praw do po dob niej był
to Lo gos, po nie waż to On był tym anio łem, któ -
ry uka zał się Moj że szo wi w krza ku, któ ry wy ba wił
Izra el z Egip tu (2 Moj. 13:20-22; 14:19,20;
Dz.AP. 7:30, 35), któ ry po dał Przy mie rze Za ko nu
przy Sy na ju (w. 38) i któ ry był z Izra elem przez ca -
łe 40 lat Wyj ścia (w. 36, 38). W an ty ty pie, zwłasz -
cza w je go za ry sach przy na leż nych do Pa ru zji oraz
Epi fa nii, nie wąt pli wie to nasz Pan zstę po wał w an -
ty ty picz nym słu pie ob ło ku; bo wiem pod czas wtó -
re go przyj ścia, Je go mi sją jest zstę po wa nie w an ty -
ty picz nym słu pie ob ło ku – Praw dzie. Jak już wi -
dzie li śmy, słup ob ło ku re pre zen tu je Praw dę na cza -
sie z No we go Te sta men tu pod czas oby dwu okre -
sów żę cia, a słup ognia re pre zen tu je Praw dę
na cza sie ze Sta re go Te sta men tu w okre sie po mię -
dzy Żni wa mi oraz w Epi fa nii. Kie dy an ty ty picz ny
słup ma za sto so wa nie do tych ca łych czte rech
okre sów, jak ma to miej sce w ba da nym przez nas
przy pad ku, za zwy czaj jest w ty pie sym bo li zo wa ny
przez słup ob ło ku, ja ko waż niej szy z owych dwóch
słu pów. Dla te go też nie po win ni śmy ro zu mieć, że
wzmian ka o słu pie ob ło ku z 4 Moj. 12:5 wy łą cza
Praw dę na cza sie ze Sta re go Te sta men tu, okres po -
mię dzy Żni wa mi oraz Epi fa nię. Co ozna cza zstą -
pie nie Bo ga w słu pie ob ło ku? Ro zu mie my, iż ozna -
cza ono, że Bóg po przez na sze go Pa na wy pro wa dza
Praw dę na cza sie, ob ja wia Swo ją obec ność i bie rze
pod roz wa gę za ist nia łą sy tu ację, w tym aku rat
przy pad ku spra wę an ty ty picz nej Mi riam oraz
Aaro na dą żą cych do rów no ści z na szym Pa nem
w by ciu rzecz ni kiem dla Bo ga. Za wsze w ta kich
do świad cze niach Pan, przy stę pu jąc do po da nia
Swe go osą du, lecz jesz cze przed je go po da niem,
ob ja wia Praw dę na cza sie. Ob ja wie nie Praw dy
na cza sie pod czas przy stę po wa nia do wy da nia
osą du w da nej spra wie jest an ty ty pem słu pa ob ło -
ku z w. 5. 

(16) Bóg sto ją cy u drzwi Na mio tu Zgro ma dze -
nia jest ty pem na Bo ga w Chry stu sie pod da ją ce go
po stę po wa nie an ty ty picz nej Mi riam oraz Aaro -
na pod uwa gę Ko ścio ła w spo sób pu blicz ny, ja ko
kwe stię wy ma ga ją cą pu blicz ne go za ła twie nia. Czy -
ni to pu blicz nie, po da jąc cha rak ter te go, cze go się
oni do pusz cza ją. Za leż nie od po trzeb da ne go przy -
pad ku Bóg ob ja wia to, po da jąc mniej lub wię cej
oko licz no ści i na uk pod uwa gę Ko ścio ła. Za zwy -
czaj Pan czy ni to po przez da ne go człon ka gwiezd -
ne go, któ ry oba la przed Ko ścio łem fał szy we na uki
an ty ty picz nej Mi riam i Aaro na, po przez któ re
sprze ci wi li się Je zu so wi prze ma wia ją ce mu za po -
śred nic twem Swe go rzecz ni ka, a na stęp nie czy na -

mi śmie li być rów ny mi Pa nu w by ciu rzecz ni kiem
dla Bo ga. Pan wie lo krot nie po zwa lał jed ne mu Le -
wi cie po dru gim, i to w bar dzo wy ra zi sty spo sób,
a w pew nych przy pad kach nie któ rym ka pła nom
w mniej wy raź ny spo sób, na uczać, że wciąż wy da -
wa ne są za pro sze nia do wy so kie go po wo ła nia,
i co raz bar dziej, w mia rę jak ko lej ne punk ty sta ją
się praw dą na cza sie, pu blicz nie po da je Praw dę
wraz z do wo da mi, że do paź dzier ni ka 1914 r. za -
koń czo no wy da wa nie ta kich za pro szeń. Tę praw -
dę na cza sie w jej róż nych czę ściach Pan Je zus po -
da je po przez po słań ca Epi fa nii, a gdy ten ostat ni,
ja ko oko, usta i rę ka Je zu sa, je przed sta wia, Le wi -
ci oraz nie któ rzy ka pła ni sprze ci wia ją się tym na -
ukom, ale nie są w sta nie spro stać do wo dom.
Na każ dym eta pie ich sprze ci wia nia zo sta je im
udo wod nio ne, że się my lą (Pan zstę pu je w słu pie
ob ło ku), a na stęp nie Pan wno si ich spra wę
przed ca ły Ko ściół (Pan stoi w drzwiach Na mio tu
Zgro ma dze nia). Wzy wa an ty ty picz ną Mi riam oraz
Aaro na, by wy stą pi li od dziel nie i od ręb nie od an -
ty ty picz ne go Moj że sza prze ma wia ją ce go przez
Swo je oko, rę kę i usta, ste ru jąc oko licz no ścia mi
prze sie wa nia w ta ki spo sób, by sta li się oni wi -
docz ni ja ko ta ko wi sprze ci wia ją cy się oraz by przy -
ja cie le Praw dy zo ba czy li, że znaj du ją się oni w ru -
chu od dziel nym i od ręb nym od Pa na prze ma wia -
ją ce go przez urzę du ją ce go człon ka gwiezd ne go.
Wej ście przez nich w tak od mien ne i od ręb ne po -
ło że nie jest w ty pie po ka za ne przez wy stą pie nie
Mi riam i Aaro na od dziel nie od Moj że sza („i przy -
szli obo je” – 4 Moj. 12:5). 

W 4 Moj. 12:6-8 po ka za na jest róż ni ca ist nie -
ją ca po mię dzy zwy kły mi pro ro ka mi, a Moj że szem.
Wer set 6 po da je przy wi le je i ogra ni cze nia zwy -

Pro ro ko wać bę dą 
sy no wie wa si 
i cór ki wa sze,

star com wa szym sny się śnić bę dą,
a mło dzień cy wa si wi dze nia

wi dzieć bę dą – Jo ela 2:28.
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kłych pro ro ków. Bóg pro si Mi riam i Moj że sza, by
zwró ci li bacz ną uwa gę na ich przy wi le je, ogra ni -
cze nia oraz na róż ni cę po mię dzy ni mi a Moj że -
szem („Słu chaj cie te raz słów mo ich” – w. 6), bo -
wiem są one Bo ską praw dą w tym te ma cie. W an -
ty ty pie, w związ ku z praw dą na cza sie na ten te -
mat, Bóg po da je bi blij ne do wo dy na praw dę
o przy wi le jach i ogra ni cze niach an ty ty picz nych
pro ro ków – piel grzy mów, piel grzy mów po moc -
ni czych oraz nie któ rych ze zdol niej szych lo kal -
nych star szych – oraz o przy wi le jach na sze go Pa -
na prze ma wia ją ce go przez Swo je spe cjal ne usta,
oko i rę kę. Bóg na po mi na an ty ty picz ną Mi riam
oraz Aaro na, by zwró ci li bacz ną uwa gę na Je go
sło wa („Słu chaj cie te raz słów mo ich”). Czy ni to
przez sto sow ne na po mnie nia, któ re przy cho dzą
do nich od Pa na prze ma wia ją ce go za po śred nic -
twem urzę du ją ce go człon ka gwiezd ne go oraz po -
przez bi blij ne do wo dy, ja kie im przed sta wia. Przy -
wi le je zwy kłych pro ro ków w Izra elu ja ko rzecz ni -
ków Pa na są po da ne w wer se cie 6 ja ko dwo ja kie:
(1) Pan ob ja wia się im w wi dze niu i prze ma wia
do nich we śnie. Stwier dze nie to su ge ru je, że ist nie -
je róż ni ca po mię dzy wi dze niem a snem, za rów no
ty picz nym, jak i an ty ty picz nym. Wi dze nie jest ze -
wnętrz ną sce ną, ja ka ma miej sce przed fi zycz ny mi
oczy ma pro ro ka w cza sie, gdy nie śpi. Księ ga Ob -
ja wie nia jest naj bar dziej zna nym przy kła dem wi -
dzeń w Bi blii. Wszy scy pro ro cy je mie li. 

ANTYTYPICZNE SNY I WIDZENIA

(18) Pro ro czy sen był zda rze niem w umy śle
pro ro ka za cho dzą cym w cza sie snu, w któ rym
wi dział on rze czy oczy ma umy słu. Sny Jó ze fa
o je go przy szłej wiel ko ści są przy kła da mi pro ro -
czych snów. Wy da je się, że w an ty ty pie tak że ist -
nie je róż ni ca po mię dzy snem a wi dze niem. Zgod -
nie z Jo ela 2:28 Sta ro żyt ni God ni zo sta ną za -
szczy ce ni sna mi bę dą cy mi ich ob ja wie nia mi Wie -
ku Ty siąc le cia, a Mło do cia ni God ni zo sta ną za -
szczy ce ni wi dze nia mi bę dą cy mi ich ob ja wie nia -
mi Wie ku Ty siąc le cia. Uwa ża my, że róż ni ca tu
po ka za na jest tą sa mą, ja ka w ty pie jest po da -
na w róż ni cy po mię dzy czę ścia mi Przy byt ku no -
szo ny mi przez Ke ha ty tów, któ rzy z punk tu wi -
dze nia ob ra zu na Ty siąc le cie są ty pem na Sta ro -
żyt nych God nych w Ty siąc le ciu, a czę ścia mi, ja -
ki no si li Ger szo ni ci, któ rzy z punk tu wi dze nia
ob ra zu na Ty siąc le cie są ty pem na Mło do cia nych
God nych w Ty siąc le ciu. Wszyst kie rze czy no szo -
ne przez Ke ha ty tów by ły nie wi dzial ne dla lu du,
pod czas gdy więk szość rze czy no szo nych przez
Ger szo ni tów by ła wi dzial na dla lu du. Po nad to
rze czy no szo ne przez Ke ha ty tów wy ma ga ły więk -
szej dba ło ści oraz by ły bar dziej świę te niż rze czy

no szo ne przez Ger szo ni tów. Tak więc kon trast
po mię dzy oby dwo ma ze sta wa mi an ty ty pów su -
ge ru je myśl o więk szej i mniej szej głę bi. Ogól nie
mó wiąc, róż ni ca w an ty ty pie mo że wy glą dać na -
stę pu ją co: z Bo skie go na tchnie nia Sta ro żyt ni
God ni po da dzą głęb sze za ry sy prawd Ty siąc le cia,
a Mło do cia ni God ni po da dzą z Bo skie go na -
tchnie nia płyt sze za ry sy prawd Ty siąc le cia. W ten
spo sób ro zu mie my zda nie: „Star com wa szym sny
się śnić bę dą, a mło dzień cy wa si wi dze nia wi -
dzieć bę dą”. Myśl o głęb szych praw dach wy da je
się też mieć opar cie w tym, że śnie nie snów jest
zda rze niem w umy śle, pod czas gdy myśl o płyt -
szych praw dach wy da je się opie rać na tym, że
oglą da nie wi dzeń jest zda rze niem po strze ga nym
fi zycz ny mi oczy ma. 

(19) To, co wła śnie po wie dzie li śmy o róż ni cy
po mię dzy an ty ty picz nym wi dze niem a an ty ty -
picz nym snem nie in for mu je nas do kład nie
o tym, czym są an ty ty picz ne wi dze nia i sny, bo -
wiem w Bi blii znaj du ją się tak że głęb sze i płyt sze
praw dy, któ re nie są ani an ty ty picz ny mi wi dze nia -
mi, ani sna mi, bo wiem kie dy pa trzy my na an ty -
ty picz ne sny i wi dze nia, ja kie Pan ob ja wił an ty ty -
picz nym pro ro kom – piel grzy mom, piel grzy mom
po moc ni czym oraz bar dziej wy bit nym star szym
– stwier dza my w każ dym przy pad ku, że są to rze -
czy po da ne al bo ję zy kiem sym bo licz nym, al bo
w nie ja sny spo sób. Dla te go też wi dze nia i sny, ja -
kie Pan pod czas Wie ku Ewan ge lii ob ja wiał na -
uczy cie lom ge ne ral nym Ko ścio ła oraz nie któ rym
star szym lo kal nym, któ rzy nie by li człon ka mi
gwiezd ny mi w każ dym przy pad ku by ły rze cza mi
bi blij ny mi wy ra żo ny mi ję zy kiem sym bo licz nym
al bo w spo sób nie ja sny. Ta ki mi rze cza mi są ty py,
po sta cie, przy po wie ści, ukry te pro roc twa, ob ra zy,
wy obra że nia oraz za gad ko we stwier dze nia. Bi blia
ob fi tu je w ta kie rze czy, co jest jed nym z po wo -
dów, dla któ rych jest tak nie jed no znacz ną księ gą.
W 4 Moj. 12:6 Bóg obie cu je, że w Wie ku Ewan -
ge lii za szczy ci nie bę dą cych człon ka mi gwiezd ny -
mi ge ne ral nych star szych i nie któ rych lo kal nych
star szych zro zu mie niem pew nych, choć nie
wszyst kich, wi dzeń i snów – płyt szych i głęb szych
ty pów, po sta ci, przy po wie ści, ukry tych pro roctw,
wy obra żeń oraz za gad ko wych stwier dzeń. Nasz
Pan rów nież mó wi nam, że wy peł ni obiet ni cę
z wer se tu 6 w każ dym uczo nym w Pi śmie wy -
ćwi czo nym w kró le stwie nie bie skim, kie dy mó wi,
że ob ja wi mu „rze czy no we” (Mat. 13:52). A za -
tem Pan obie cał każ de mu z ge ne ral nych star szych,
włącz nie z ty mi, któ rzy nie są człon ka mi gwiezd -
ny mi, oraz bar dziej wy bit nym z lo kal nych star -
szych, że zo ba czą coś z an ty ty picz nych wi dzeń
i snów, za nim in ni z Je go lu du to zo ba czą – „rze -



ZIMA 2013 • 55

czy no we”. Obiet ni ca ta wy peł nia ła się przez ca -
ły Wiek Ewan ge lii, zwłasz cza pod czas Żni wa Wie -
ku Ży dow skie go, a w jesz cze więk szym stop niu
pod czas Żni wa Wie ku Ewan ge lii. Szpal ty Straż ni -
cy z Pa ru zji po ka zu ją wie le przy pad ków wy peł nie -
nia się tej obiet ni cy. 

(20) Z fak tu, że 4 Moj. 12:6 obie cu je ta kie
wi dze nia i sny nie bę dą cym człon ka mi gwiezd ny -
mi star szym ge ne ral nym i bar dziej wy bit nym z lo -
kal nych star szych, jak rów nież z fak tu, że wer se -
ty 7 i 8 nie wspo mi na ją o udzie le niu ta kich wi -
dzeń i snów na sze mu Pa nu prze ma wia ją ce mu po -
przez człon ków gwiezd nych, nie ma my ro zu mieć,
że ta cy człon ko wie gwiezd ni nie bę dą mieć ta kich
wi dzeń i snów, bo wiem fak ty do wo dzą, że, tak jak
by ło w przy pad ku one go Słu gi, ma ją oni ich
o wie le wię cej niż wszy scy im współ cze śni słu dzy
ge ne ral ni nie bę dą cy człon ka mi gwiezd ny mi oraz
wy bit ni star si lo kal ni ra zem wzię ci. Ra czej ma my
ro zu mieć, że brak ich wy mie nie nia w związ ku
z na szym Pa nem prze ma wia ją cym po przez człon -
ków gwiezd nych wy ni ka z te go, że po da wa ne są
ich od mien ne przy wi le je, a nie przy wi le je po sia -
da ne przez nich wspól nie z in ny mi, oraz z te go, że
ich od mien ne przy wi le je są o wie le więk sze
od przy wi le jów od no śnych star szych nie bę dą cych
człon ka mi gwiezd ny mi, że to, co ja ko jed nost ki
ma ją wspól nie, jest tak ma łe, iż wzmian ka o tym
zo sta je po mi nię ta. In ny mi sło wy, po mię dzy przy -
wi le ja mi ge ne ral nych star szych nie bę dą cych
człon ka mi gwiezd ny mi oraz pew nych wy bit nych
star szych lo kal nych z jed nej stro ny, a przy wi le ja -
mi człon ków gwiezd nych co do by cia rzecz ni -
kiem dla Bo ga z dru giej stro ny, ist nie je ko lo sal -
na róż ni ca. Po za tym z fak tu, że za zwy czaj i, ogól -
nie rzecz uj mu jąc, ja ko szcze gól ni rzecz ni cy Je zu -
sa, któ ry osta tecz nie jest wy łącz nym In ter pre ta to -
rem Bi blii (1 Kor. 1:30; Obj. 5:10), wie my, że
człon ko wie gwiezd ni są Je go na rzę dzia mi w in ter -
pre to wa niu prawd Pi sma Świę te go bę dą cych
na cza sie i ma ją więk sze przy wi le je w wi dze niu ja -
ko pierw si an ty ty picz nych wi dzeń oraz snów, niż
star si ge ne ral ni nie bę dą cy człon ka mi gwiezd ny mi
oraz pew ni wy bit ni star si lo kal ni. Po nad to star si
ge ne ral ni nie bę dą cy człon ka mi gwiezd ny mi oraz
pew ni wy bit ni star si lo kal ni po przez swo je pod -
po rząd ko wa nie człon kom gwiezd nym są wy raź -
nie zo bli go wa ni do te go, by za nim przed sta wią
swo je zro zu mie nie „no wych rze czy” bra ciom
w ogól no ści, naj pierw przed sta wi li je człon kom
gwiezd nym do apro ba ty, bo wiem z te go po wo du,
że sza tan czę sto po da je ta kim star szym ge ne ral -
nym nie bę dą cym człon ka mi gwiezd ny mi fał szy -
we no we świa tło ja ko praw dzi we no we świa tło,
bez pie czeń stwo star szych ge ne ral nych nie bę dą -

cych człon ka mi gwiezd ny mi oraz trzo dy wy ma ga,
by ta kie praw dzi we i rze ko me „no we rze czy” zo -
sta ły przed sta wio ne urzę du ją ce mu człon ko wi
gwiezd ne mu przez da nych star szych ge ne ral nych
nie bę dą cych człon ka mi gwiezd ny mi ce lem zba da -
nia te go, czy są praw dzi wy mi, czy też fał szy wy mi
no wy mi rze cza mi.

PRZYKŁADY SNÓW I WIDZEŃ

(21) Po wy żej wspo mnie li śmy o tym, że Straż ni -
ca pod czas Pa ru zji do star cza nam do wo dów na to,
że pew ne an ty ty picz ne wi dze nia i sny zo sta ły po da -
ne ja ko no we rze czy star szym nie bę dą cym człon ka -
mi gwiezd ny mi – piel grzy mom i piel grzy mom po -
moc ni czym oraz wy bit nym lo kal nym star szym. Po -
nad to nie brak ta kich przy pad ków, któ re ni gdy nie
uka za ły się w Straż ni cy. Po da my obec nie kil ka ilu -
stra cji, któ re do wo dzą, że Bóg nie wąt pli wie wy peł -
nił an ty typ Swo je go stwier dze nia z 4 Moj. 12:6,
czy li, że dał ta kie an ty ty picz ne wi dze nia i sny piel -
grzy mom, piel grzy mom po moc ni czym oraz nie -
któ rym star szym. Cza sa mi da wał im je, gdy jesz cze
nie by li piel grzy ma mi ani piel grzy ma mi po moc ni -
czy mi, lecz do pie ro się do tych funk cji przy go to wy -
wa li. Ucze ni w Pi śmie z Mat. 13:52 wy da ją się pra -
wie cał ko wi cie ogra ni czać do ta kich bra ci, bo wiem,
o ile wie my, lo kal ni star si, któ rzy ni gdy nie zo sta li
star szy mi ge ne ral ny mi, z pew ny mi wy jąt ka mi, ni -
gdy nie zo sta li za szczy ce ni wi dze niem „rze czy no -
wych” – an ty ty picz nych wi dzeń i snów. Wy jąt ka mi
by li w tym przy pad ku szcze gól nie wy bit ni oraz gor -
li wi star si. Brat Bar ton zo stał uprzy wi le jo wa ny spo -
rą licz bą ta kich wi dzeń i snów. Spra woz da nie o jed -
nym z nich, do ty czą cym Iz. 18:1,2,7, jest po da ne
w Prze dru kach Straż ni cy R3404. W owym ar ty ku -
le br. Bar ton po ka zał, jak w wer se tach 1,2 oraz 7 jest
opi sa ne dzie ło Żni wa po su wa ne do przo du po przez
li te ra tu rę Praw dy. To, co wi dział on w tych wer se -
tach i co na pi sał, by ło an ty ty picz nym snem. Pro szę
zwró cić uwa gę na to, jak wiel ce sym bo licz nym ję -
zy kiem wy ra żo ny jest ni niej szy sen z Iz. 18:1,2
oraz 7. Mo gli by śmy po dać ja ko przy kład ko lej ny

„I rzekł do nich: Słu chaj cie te raz 
słów mo ich: Je śli mię dzy wa mi 

bę dzie pro rok, Ja, Pan, 
w wi dze niu uka żę mu się, 

we śnie bę dę mó wił z nim”.
4 Moj. 12:6
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an ty ty picz ny sen (w po sta ci nie ja sne go stwier dze -
nia), ja ki br. Bar ton miał na te mat Mat. 12:29; Mar -
ka 3:27; Łuk. 11:21, 22. Zo stał on opu bli ko wa ny
w R-46 95. W owym ar ty ku le, któ ry za wie ra spi sa -
ny an ty ty picz ny sen, br. Bar ton po ka zu je, że sza tan
– mo carz – zo stał zwią za ny przez na sze go Pa -
na – więk sze go mo ca rza – po mię dzy paź dzier ni -
kiem 1874 r. oraz kwiet niem 1878 r., po nie waż
w kwiet niu 1878 r. roz po czę ło się plą dro wa nie je -
go do mu, o któ rym ni niej szy frag ment mó wi, że nie
mo gło się za cząć przed zwią za niem mo ca rza.

(22) Ko lej ną ilu stra cją te go, że nie bę dą cy
człon ka mi gwiezd ny mi star si ge ne ral ni mie li an -
ty ty picz ne wi dze nia i sny, są bra cia Jan i Mor ton
Ed ga ro wie. W 1904 r. pe wien szwaj car ski brat po -
my lił się w chro no lo gii, a zwłasz cza na punk -
cie 19 lat, na któ rym póź niej po błą dził tak że Pa -
sto ral ny In sty tut Bi blij ny, i opra co wał ten swój
no wy po gląd na chro no lo gię w tak wy ra fi no wa -
ny spo sób, że wpra wił bra ta Rus sel la (an ty ty picz -
ne go Da wi da) w wiel kie za kło po ta nie, po nie waż
nie wie dział on, jak go oba lić (2 Sam. 21:15-17).
Ten po gląd na chro no lo gię zo stał przed sta wio ny
bra tu Ja no wi Ed ga ro wi, co skło ni ło go do te go, by,
przy współ pra cy bra ta Mor to na Ed ga ra, bar dzo
grun tow nie zba dać chro no lo gię po da ną w dru gim
to mie Wy kła dów Pi sma Świę te go (P2). Prze ba da -
nie te go te ma tu na pod sta wie chro no lo gii bra ta
Rus sel la, spra wi ło, że zo ba czył, jak bar dzo wie le

rze czy po twier dza tę chro no lo gię oraz wy do był
na świa tło dzien ne wie le szcze gó łów przed tem
nie wi dzia nych, przez co zu peł nie oba lił błęd ny
po gląd owe go szwaj car skie go bra ta (Abi saj ugo dził
Fi li styń czy ka i za bił go). Je go ba da nia do pro wa -
dzi ły do te go, że za uwa żył w Pi ra mi dzie wie le po -
twier dzeń Bo skie go Pla nu i chro no lo gii, ja kich
przed tem nie wi dzia no. Wszyst kie te do wo dy zo -
sta ły opu bli ko wa ne w dwu to mo wym dzie le
pod ty tu łem „Ko ry ta rze Wiel kiej Pi ra mi dy” au tor -
stwa Ja na i Mor to na Ed ga rów. Po nad to ar ty ku ły
na ten te mat, pió ra bra ta Ja na Ed ga ra, uka za ły
się wcze śniej w Straż ni cy (R3574) oraz w Spra -
woz da niu Kon wen cyj nym z 1906 r. W tym ba da -
niu i od kry wa niu no wych po twier dzeń Pla nu
Wie ków i chro no lo gii w Pi ra mi dzie, brat Jan Ed -
gar, choć był głów nym au to rem tej pra cy, był
umie jęt nie wspie ra ny przez swe go bra ta Mor to na,

któ ry z te go po wo du, że br. Jan Ed gar umarł
wkrót ce po ukoń cze niu pierw sze go to mu „Ko ry -
ta rzy Wiel kiej Pi ra mi dy”, zo stał wy łącz nym au to -
rem dru gie go to mu, choć pod kre ślić na le ży, że to
brat Jan Ed gar był głów nym od kryw cą „no wych
rze czy”. Wi dzi my za tem, jak oby dwaj bra cia Ed -
ga ro wie, ja ko an ty ty picz ni pro ro cy, zo sta li uprzy -
wi le jo wa ni w tej kwe stii zro zu mie niem pew nych
wi dzeń i snów. Ser decz nie po le ca my ich dzie ło
pt. „Ko ry ta rze Wiel kiej Pi ra mi dy”, a zwłasz cza
pierw sze je go wy da nie. Uważ nie zba da li śmy
pierw sze wy da nie te go dzie ła, a z wy jąt kiem ma -
łych frag men tów dru gie go to mu nie czy ta li śmy
wy da nia dru gie go, któ re, jak ro zu mie my, zo sta ło,
zwłasz cza w to mie dru gim, pod da ne pew nym
zmia nom. Ro zu mie my, że brat Mor ton Ed gar od -
rzu ca to, co wsta wił do dru gie go wy da nia dru gie -
go to mu od no śnie mi lio nów obec nie ży ją cych,
któ re mia ły nie umrzeć. Br. Mor ton wciąż był
w To wa rzy stwie, gdy przy go to wy wał dru gie wy da -
nie do dru ku i dla te go usi ło wał uza sad nić na ukę
o mi lio nach. Pre zes To wa rzy stwa wciąż trzy ma się
tej na uki o mi lio nach, cho ciaż już nie po da je da -
ty, twier dząc, że te mi lio ny lu dzi są je go (no wą)
Wiel ką Kom pa nią, któ ra, jak twier dzi, nie jest
kla są du cho wą, lecz tak zwa ny mi Jo na da ba mi,
nie po świę co ny mi ludź mi, któ rzy z te go po wo du,
że są za in te re so wa ni po sel stwem To wa rzy stwa,
otrzy mu ją za swo ją am bi cję na dzie ję prze ży cia
Ar ma ge do nu. 

(23) Wal ter Bun dy otrzy mał an ty ty picz ne wi -
dze nie – zro zu mie nie przy po wie ści o zgu bio nym
gro szu – ja ko no wą rzecz. Ze wzglę du na to, że je -
go po gląd na tę przy po wieść, choć za apro bo wa -
ny przez one go Słu gę, ni gdy nie zo stał opu bli ko -
wa ny sło wa mi Wal te ra Bun dy’go, po da my obec -
nie je go krót kie stresz cze nie. We dług je go zro zu -
mie nia, nie wia sta z przy po wie ści (Łuk. 15:8-10)
przed sta wia Ko ściół, a dzie sięć gro szy re pre zen -
tu je dzie sięć głów nych dok tryn bi blij nych (dzie -
sięć strun har fy Bo żej). Dzie więć z owych dok tryn
ni gdy nie zo sta ło cał ko wi cie za gu bio nych przez
Ko ściół, cho ciaż na gro ma dzi ło się na nich wie le
sym bo licz ne go na lo tu. Tyl ko jed na z nich – re sty -
tu cja – cał ko wi cie za gu bi ła się Ko ścio ło wi na ca -
łe stu le cia. Za mia ta nie do mu i szu ka nie zgu bio -
ne go gro sza (praw dy o re sty tu cji) przed sta wia
oczysz cza nie na uk Bi blii z błę dów ciem nych wie -
ków. Ci, któ rzy zmar li, a ni gdy nie po zna li Chry -
stu sa, ma ją w Bi blii obiet ni cę lep szej przy szło ści,
a nie per spek ty wę wiecz nych mąk. Wy ni kiem te -
go ba da nia by ło od na le zie nie Praw dy (gro sza)
o re sty tu cji, tak jak w przy po wie ści po szu ki wa -
nie gro sza przez nie wia stę za koń czy ło się je go
od na le zie niem. Jej ra dość z od na le zio ne go gro sza

Łuk. 15:8-10
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wy obra ża ra dość Ko ścio ła z od kry cia te go, że za -
miast przy szło ści wiecz nych mąk, dla świa ta ist -
nie je na dzie ja re sty tu cji. Opo wia da nie swo im
przy ja ciół kom i są siad kom o zna le zi sku oraz za -
pra sza nie ich, by ra do wa ły się ra zem z nią, przed -
sta wia ogła sza nie przez Ko ściół re sty tu cji ja ko
po now nie od kry tej praw dy bi blij nej, da ją cej na -
dzie ję świa tu oraz za pra sza nie tych, któ rym by ło
to gło szo ne do te go, by przy łą czy li się do ra do -
ści Ko ścio ła wy pły wa ją cej z jej od na le zie nia.
Myśl o re sty tu cji su ge ru je po ku tę tej kla sy, „jed -
ne go grzesz ni ka” z Łuk. 15:10, któ re go po ku ta
bę dzie po wo dem ra do ści w nie bie. Niech wol no
bę dzie nam przed sta wić po śród in nych trzy przy -
wi le je, ja kie my sa mi mie li śmy w Pa ru zji w kwe -
stii an ty ty picz nych wi dzeń i snów: Na za jutrz
po na szej de ba cie z M. L. McPhailem na te mat
przy mie rzy (2 Sam. 21:20,21), w dniu 19 kwiet -
nia 1909 r., w obec no ści oko ło 150 człon ków
zbo ru w Chi ca go, po tym, jak więk szość uczest -
ni ków już wy szła po za koń cze niu ze bra nia po po -
łu dnio we go, Pan otwo rzył na sze oczy na zro zu -
mie nie pię ciu po wo łań z przy po wie ści o gro szu
(Mat. 20:1-16), ich dat, cha rak te ru, czyn ni ków
oraz te go, ko go przed sta wia go spo darz tej przy -
po wie ści. Wszyst kie in ne czę ści tej przy po wie ści
po zo sta ły za pie czę to wa ne aż do czerw ca 1914
r., kie dy to zro zu mie li śmy pierw szą z tych czę ści,
a mia no wi cie to, że wie czór przed sta wia na ukę,
iż Ko ściół po zo sta nie na zie mi jesz cze ja kiś czas
po 1914 ro ku. W 1917 r. Pan otwo rzył na sze
oczy na zro zu mie nie szem ra nia z przy po wie ści.
Pan w 1915 r. dał br. Rus sel lo wi przy wi lej zro zu -
mieć, czym jest grosz i czym jest je go dwu krot ne
roz da nie – przy wi le jem ude rze nia Jor da nu
w dwu krot nym ude rze niu Jor da nu. Nie wąt pli wie
Pan dał mu go po to, by pod czas ma ją ce go na stą -
pić prze sie wa nia myśl ta cie szy ła się więk szym
po wa ża niem, niż gdy by zo sta ła da na naj pierw
nam. Pe wien brat z Chi ca go na po mknął nam, że
dniem przy po wie ści mo że być okres żę cia (1874-
1914), tak więc każ da z je go go dzin mo że być
jed ną dwu na stą z 40 lat. Ta kie zro zu mie nie przy -
po wie ści zo sta ło przed sta wio ne br. Rus sel lo wi,
któ ry je za apro bo wał. Na stęp ne go ro ku Pan dał
nam zro zu mieć pięć po wo łań przed sta wio nych
ja ko jed ną ogól ną pra cę oraz pięć prze sie wań
przed sta wio nych ja ko od ręb ne i od dziel ne w 1
Kor. 10:1-14. Spi sa li śmy na sze zro zu mie nie spra -
wy, przy czym pią te prze sie wa nie zo sta ło opi sa -
ne dość szcze gó ło wo, i wrę czy li śmy je na sze mu
Pa sto ro wi, któ ry opu bli ko wał je go stresz cze nie
w R5267. Mię dzy in ny mi Pan dał nam zro zu -
mieć, że nie ja sne stwier dze nie o pro ro kach
z Ef. 2:20, sta no wią cych część an ty ty picz nej świą -

ty ni, ozna cza ogól nych star szych Ko ścio ła,
a zwłasz cza człon ków gwiezd nych. Pa stor Rus sell
ja ko on Słu ga za apro bo wał to zro zu mie nie. 

(24) W pa ra gra fach 21-23 po da li śmy kil ka
przy kła dów te go, jak Bóg dał nie któ rym piel -
grzy mom an ty ty picz ne wi dze nia i sny. Cho ciaż
po da li śmy tyl ko ogra ni czo ną licz bę ta kich ilu -
stra cji, to każ dy z piel grzy mów otrzy mał pew ne
wi dze nia i sny. By ło by tak że na miej scu wspo -
mnieć o kil ku przy pad kach, kie dy to Bóg udzie -
lił ta kich wi dzeń i snów piel grzy mom po moc ni -
czym. Po da my dwa przy kła dy, kie dy otrzy ma li
oni an ty ty picz ne wi dze nia i sny, gdy jesz cze nie
by li piel grzy ma mi po moc ni czy mi, lecz do pie ro
mie li się ni mi stać. Jed nym z nich był brat Mil ton
Rie mer, któ re mu Pan, na pod sta wie 2 Moj. 30:22-
33; 31:2-5; Iz. 11:2,3; Kaz.Sal. 9:10 oraz Kol.1: 9-
11, dał zro zu mie nie an ty ty picz ne go zna cze nia
przy praw oraz ich pro por cji w ole ju uży wa nym
do na masz cza nia ka pła nów. Brat ten po stą pił
wła ści wie, wy sy ła jąc swo je zro zu mie nie te go an -
ty ty picz ne go snu Pa sto ro wi Rus sel lo wi, któ ry
opu bli ko wał go w Straż ni cy (R4092 „Świę ty Olej
Na masz cza nia”). Ten an ty ty picz ny sen zo stał mu
da ny, za nim jesz cze zo stał mia no wa ny piel grzy -
mem po moc ni czym, lecz naj wy raź niej szy ko wał
się on już wte dy do te go, by ta ko wym zo stać.
Czy tel ni cy na si od nio są ko rzyść z prze stu dio wa -
nia je go li stu. Po dob nie ko lej ny brat, gdy do pie -
ro szy ko wał się do te go, by zo stać mia no wa ny
piel grzy mem po moc ni czym, otrzy mał od Pa -
na kil ka an ty ty picz nych wi dzeń i snów. Mó wi my
tu o br. C. B. Shul lu, z Co lum bus w sta nie Ohio.
Pan dał mu zro zu mieć kil ka rze czy z Księ gi Ob -
ja wie nia. Naj waż niej szą z tych rze czy by ło zro zu -
mie nie, że sie dem czasz z 15 i 16 roz dzia łu Ob -
ja wie nia przed sta wia sie dem to mów Wy kła dów
Pi sma Świę te go. Spi sał on swo je zro zu mie nie te -
go przed mio tu i wy słał je bra tu Rus sel lo wi, któ -
ry ni gdy nie opu bli ko wał li stu br. Shul la w Straż -
ni cy, lecz w pry wat nej roz mo wie z na mi wy ra ził
apro ba tę dla ogól nej my śli te go po glą du, tj. zgo -
dził się z tym, że sie dem czasz przed sta wia sie -
dem to mów. Nie wie my, czy brat Shull to ro zu -
miał, czy nie, ale sie dem czasz NIE PRZED -
STAWIA SIEDMIU TOMÓW we wszyst kich ich
za ry sach, lecz je dy nie ja ko sym bo licz ne cza sze
[pi sma kon tro wer syj ne], wy łącz nie te za ry sy Pi -
sma Świę te go, któ re są ob ję te przez sło wo „stro -
fo wa nie” (oba la nie błę du) w 2 Tym. 3:15-17. To -
my te, ja ko dzie ła oba la ją ce błąd cie szą się Bo ską
apro ba tą. Wie lu uwa ża, że siód my tom, z po wo -
du mnó stwa błę dów w nim za war tych, w żad -
nym zna cze niu te go sło wa nie mo że cie szyć się
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Bo ską apro ba tą. Zga dza my się, że z wie lu punk -
tów wi dze nia siód my tom nie mo że być apro bo -
wa ny; lecz pa trząc nań ja ko na an ty ty picz ną cza -
szę, na ty le, na ile oba la on błę dy Ba bi lo nu, jest
nie wąt pli wie sym bo licz ną cza szą, któ ra praw dzi -
wie na wie dzi ła pla gą an ty ty picz ne po wie trze,
czy li pa nu ją ce wła dze pań stwo we, ko ściel ne, ary -
sto kra tycz ne i ka pi ta li stycz ne. Pod tym wzglę -
dem Bóg go apro bu je, ale nie apro bu je go ja ko
sym bo licz ne go kub ka, czy li na ukę dok try nal ną.
Nie ja snym stwier dze niem, ja kie Pan otwo rzył br.
Shul lo wi, by ło zna cze nie sło wa „mę czyć” wy stę -
pu ją ce go w Obj. 20:10; 14:10,11, w zna cze niu
pró bo wać, do świad czać. Brat Rus sell za apro bo -
wał i tę myśl, a my po da li śmy tę in ter pre ta cję
w bro szu rze pt. Ży cie -Śmierć -Ży cie Przy szłe,
w uwa dze na stro nach 86 i 87. Brat Fow ler, wy -
bit ny star szy ze zbo ru w Wa szyng to nie, D. C.,
otrzy mał an ty ty picz ne wi dze nie o dwu krot nym
kar mie niu Elia sza (1 Król. 19:5-8) oraz o je go
czter dzie sto dnio wej po dró ży do gó ry Bo żej ja ko
ty pie kar mie nia się na po sel stwie Mil le ra i po sel -
stwie Żni wa oraz przyj ścia do Kró le stwa w 40 la -
tach (1874-1914), co, jak się do wie dzie li śmy,
ozna cza doj ście Ko ścio ła do sta nu gwa ran tu ją ce -
go od ro ku 1914, że wszy scy wier ni do te go ro ku,
sta ną się zwy cięz ca mi.

(25) Pa trząc wstecz na prze ba da ną część roz -
dzia łu i ma jąc na uwa dze przed sta wio ne an ty ty -
py róż nych je go czę ści wi dzi my ude rza ją cą zgod -
ność ta kiej ich in ter pre ta cji z fak ta mi. Z Li stu
do Ży dów 3:1-6 (wy ra że nie „Apo stoł na sze go
wy zna nia” w 1. wer se cie od no si się do Pa na Je -
zu sa ja ko Rzecz ni ka i Wy ko naw cy Bo ga, tak jak
dwie funk cje urzę du dwu na stu Apo sto łów by ły
wy ko naw cze i in ter pre ta cyj ne) na tej pod sta wie,
że wer se ty 2 i 5 są alu zją do 4 Moj. 12:7, wi dzi -
my, iż Moj żesz jest ty pem na na sze go Pa na ja ko
Rzecz ni ka i Wy ko naw cę Bo ga. Wie le fak tów,
a zwłasz cza fakt, że Mi riam sta ła się trę do wa tą (4
Moj. 12:10-16) oraz to, co 3 Moj że szo wa w roz -
dzia łach 13 i 14 po da je o tym ro dza ju trą du, ja -
ki ją do tknął – któ ry to ro dzaj trą du przed sta wia
nie czy stość Wiel kiej Kom pa nii – da je nam pod -
sta wę do te go, by uwa żać ją za typ wio dą cych
człon ków Wiel kiej Kom pa nii. Ze wzglę du na to,
że Aaron brał mniej szy udział w grze chach opi sa -
nych w 4 Moj. 12:1 i 2 („A Mi riam mó wi – Aaron
też – prze ciw ko Moj że szo wi, itd. – tłu ma cze nie
Youn ga), jak rów nież z fak tu że nie stał się trę do -
wa tym, oraz na pod sta wie in nych wy peł nio nych
do wo dów, ma my pra wo ro zu mieć, że jest on ty -
pem na pew nych wio dą cych człon ków Ma lucz -
kie go Stad ka. To, że Ze fo ra by ła żo ną Moj że sza

(w. 1) i że wie le z mniej wy bit nych No wych Stwo -
rzeń by ło uwa ża nych przez pew ne No we Stwo -
rze nia za nie god ne człon ko stwa w Ob lu bie ni cy,
da je nam pod sta wę do te go, by uwa żać Ze fo rę
za typ na ta kie mniej wy bit ne No we Stwo rze nia.
Fak ty po ka zu ją po nad to, że nie któ re z No wych
Stwo rzeń swo im po stę po wa niem za rzu ca ły na -
sze mu Pa nu do ko ny wa nie nie od po wied nich
wy bo rów do kla sy Ob lu bie ni cy i moc no Mu
się sprze ci wia ły, kie dy prze ma wiał przez człon -
ków gwiezd nych, zwłasz cza pod czas Pa ru zji
oraz Epi fa nii.

(26) Po nad to jest oczy wi stym, że Pan z dez -
apro ba tą przy glą dał się ta kie mu an ty ty picz ne mu
szem ra niu oraz sprze ci wia niu (w. 2). Fak tem rów -
nież jest to, że tak jak Moj żesz był wzglę dem Bo -
ga naj po kor niej szym z lu dzi na zie mi, nasz Pan
był wzglę dem Bo ga naj po kor niej szą Isto tą w ca -
łym wszech świe cie (w. 3). Jest tak że fak tem to, iż
Bóg przy wiódł an ty ty picz ną trój kę przed ca ły
Ko ściół, kie dy za jął się tą spra wą, aby ją pu blicz -
nie roz strzy gnąć (w. 4). Jest też fak tem, że Bóg po -
przez na sze go Pa na po ka zał, że dzia ła z związ ku
z po da wa niem po stę pu ją cej Praw dy, że czy ni to
przed ca łym Ko ścio łem, a czy niąc to do pro wa dza
do te go, by uczest ni czą ce w tym No we Stwo rze -
nia za ję ły od dziel ne i od ręb ne sta no wi sko od na -
sze go Pa na prze ma wia ją ce go przez człon ków
gwiezd nych (w. 5). Jest tak że fak tem, że Bóg spra -
wił, by ogło szo na zo sta ła praw da, iż przy wi le je
ge ne ral nych na uczy cie li nie bę dą cych człon ka mi
gwiezd ny mi oraz nie któ rych lo kal nych na uczy cie -
li od no śnie od kry wa nia no wych prawd ogra ni -
cza ły się do pew nych przy po wie ści, ty pów, po sta -
ci, za kry tych pro roctw, wy obra żeń i za gad ko -
wych wy ra żeń. I nie tyl ko jest to fak tem, że Pan
po da wał na uki te go ro dza ju, zwłasz cza pod czas
Pa ru zji oraz Epi fa nii, ale tak że, iż Pan, wy peł nia -
jąc sło wa z 4 Moj. 12:6 i Mat. 13:52, na praw dę
po da wał ta kie no we praw dy ge ne ral nym star -
szym nie bę dą cym człon ka mi gwiazd i nie któ rym
szcze gól nie wy bit nym star szym, któ rzy ni gdy nie
sta li się ge ne ral ny mi star szy mi. Dla te go też wi dzi -
my, że w każ dym szcze gó le na sze go wy ja śnie nia
dwu na ste go roz dzia łu 4 Moj że szo wej na sza in ter -
pre ta cja jest jak do tąd zgod na z Bi blią, ro zu mem
i fak ta mi. Wo bec te go po sia da ono ce chy do wo -
dzą ce te go, iż jest wła ści wym wy ja śnie niem roz -
dzia łu do tych czas ba da ne go. Kie dy przej dzie my
do zba da nia dal szej czę ści te go roz dzia łu, za uwa -
ży my, że resz ta wy ja śnie nia bę dzie rów nież zgod -
na z Bi blią oraz fak ta mi.

PT ‘13,50-58
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PYTANIA DOTYCZĄCE POŚWIĘCONYCH
OBOZOWNIKÓW EPIFANII

W na szym nu me rze TP LATO 2013 r. (s. 20-25)
opi sa ni zo sta li qu asi -wy bra ni i do strze gli śmy, że
moż na uznać, iż skła da ją się z róż nych grup. Jak
zo sta ło po ka za ne w ar ty ku le na te mat Kró lo wej
Sa by (TP Wio sna 2012, s. 5-7), Po świę ce ni Obo -
zow cy Epi fa nii two rzą naj wyż szą z tych grup. Po -
świę ca ją się oni po paź dzier ni ku 1954 ro ku, zbyt
póź no, by przy słu gi wa ło im człon ko stwo w kla sie
Mło do cia nych God nych, ostat niej kla sie wy bie ra -
nej do Dzie dziń ca Epi fa nii. Jed nak ro zu mie my, że
przy słu gu je im naj wyż sze sta no wi sko w Obo zie
Epi fa nii, bo wiem po świę ca ją się oni przed otwar -
ciem Dro gi Świę tej [przy pis tłum.: czę sto na zy -
wa nej w li te ra tu rze epi fa nicz nej ‘Go ściń cem Świą -
to bli wo ści’] i roz po czę ciem Re sty tu cji, kie dy to
za cznie się two rzyć Obóz Ty siąc le cia. Pra gnie my
obec nie przed sta wić w for mie py tań i od po wie dzi
pew ne dal sze my śli od no szą ce się do tej kla sy.

CZY ICH POŚWIĘCENIE JEST „DO ŻYCIA”?

Py ta nie: Sko ro ro zu mie my, że do paź dzier ni -
ka 1954 ro ku czte ry kla sy wy bor cze zo sta ły skom -
ple to wa ne pod wzglę dem człon ko stwa (choć nie
pod wzglę dem osta tecz ne go roz wo ju ich człon -
ków) i że ci, któ rzy po świę ca ją się obec nie, je śli bę -
dą wier ni ja ko Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii,
otrzy ma ją wiecz ne ży cie tu na zie mi ja ko re sty tu -
cjo ni ści, czy by ło by obec nie wła ści wym, by kto -
kol wiek po świę cał się „do ży cia”?

Od po wiedź: Je dy nym ro dza jem po świę ce nia, ja ki
kie dy kol wiek był lub bę dzie, moż li wy do przy ję -
cia przez Bo ga jest cał ko wi te zło że nie, pod da nie
wła snej wo li i przy ję cie Bo skiej wo li za swo ją we
wszyst kim, w tym sa mym du chu, w któ rym po -
świę cił się Je zus (Ps. 40:9; Żyd. 10:7). Moż na po -
wie dzieć, że do ko nu jąc ta kie go po świę ce nia, po -
świę ca ją cy się jak gdy by skła da swój pod pis u do -
łu czy stej kart ki pa pie ru i zga dza się na wszyst ko,
co Bóg na pi sze po nad tym pod pi sem. Wia ra w Bo -
ską wia ry god ność i mi łość – za rów no z wdzięcz no -
ści dla Nie go za prze szłe ła ski („li to ści”
– Rzym. 12:1), jak i z oce ny dla Nie go za to, że ma
tak szla chet ny cha rak ter, po zwa la ją cy Mu zsy łać
ta kie nie za słu żo ne ła ski – po win na po bu dzać
do po świę ce nia się. Wszel kie po świę ce nie do ko na -
ne w du chu tar go wa nia się z Bo giem, w któ rym
oso ba po świę ca ją ca się ocze ku je od Bo ga otrzy ma -

nia ta kiej lub in nej na gro dy w za mian za wier ność
w po świę ce niu, jest nie do za ak cep to wa nia dla
Bo ga. Za miast kłaść na cisk na to, czy po świę ce nie
jest na śmierć czy do ży cia, po win ni śmy ra czej
pod kre ślać ja ko rzecz naj wyż szej wa gi, że jest to
po świę ce nie do czy nie nia Bo żej wo li (por.
P 5, 193-195, szcze gól nie s. 195, aka pit 1).

Przy zna je my, że ist nie ją róż ni ce w sta wia nych
wy ma ga niach oraz w uży ciu, ja kie go do ko nu je
Bóg z tych, któ rzy się po świę ca ją, któ rzy od da ją się
Je mu (2 Kor. 8:5). Jed nak te róż ne uży cia i wy ma -
ga nia, wy ni ka ją ce na przy kład ze zmian dys pen -
sa cyj nych w pla nie Bo żym, usta la ne są przez Bo -
ga, a nie przez po świę ca ją ce go się i nie po win ny
po wo do wać żad nej róż ni cy w ro dza ju po dej mo -
wa ne go po świę ce nia. Zgod nie z tym czy ta my
w P 6, s. 156: „W ob li czu fak tu, iż ‘wy so kie po wo -
ła nie’ za koń czy ło się, i że z te go po wo du po świę -
ca ją cy nie mo że mieć za pew nio nej moż li wo ści
otrzy ma nia na gro dy no wej na tu ry oraz jej chwa -
ły, czci i nie śmier tel no ści – ja ką róż ni cę czy ni ło by
to w od nie sie niu do po świę ce nia? Od po wia da my,
że nie po win no to czy nić żad nej róż ni cy: po świę -
ce nie i tak jest je dy nym roz sąd nym i wła ści wym
po stę po wa niem dla lu du Bo że go; od tych, któ rzy
chcie li by żyć i cie szyć się bło go sła wień stwa mi
Wie ku Ty siąc le cia, wy ma ga ne bę dzie peł ne po -
świę ce nie – nic mniej”. (E 8, s. 620). 

Po otwar ciu Dro gi Świę tej (Iz. 35:8) i zmia nie
wa run ków na świe cie, po nie waż Sza tan – „bóg
te go świa ta” (2 Kor. 4:4) – zo sta nie w peł ni zwią -
za ny, a Kró le stwo Chry stu sa obej mie wła dzę,
na stą pi zna czą ca zmia na w sta wia nych wy ma ga -
niach oraz uży ciu, ja kie go Bóg bę dzie do ko ny wał
z po świę ca ją cych się. Po świę ce ni w owym cza sie
nie bę dą mu sie li od da wać swe go czło wie czeń -
stwa na śmierć, choć, je śli bę dą chcie li uzy skać
ży cie wiecz ne na zie mi, bę dą mu sie li umrzeć dla
grze chu oraz błę du i po zo sta wać umar ły mi dla
nich, a żyć dla praw dy i spra wie dli wo ści. W ten
spo sób po świę ce nie w owym cza sie bę dzie do ży -
cia, za miast na śmierć. Zgod nie z tym czy ta my
w Cie niach Przy byt ku na s. 94: „W przy szłym
wie ku bę dzie tak że ist nia ło po świę ce nie. Ze
wzglę du na zmie nio ny rząd świa ta (kur sy wa na -
sza) nie bę dzie to już jed nak po świę ce nie
na śmierć, tak jak obec nie, ale wprost prze ciw -
nie, bę dzie to po świę ce nie do ży cia, gdyż wraz
z za koń cze niem pa no wa nia zła usta nie ból, smu -

P Y T A N I A  B I B L I J N E



60 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

tek i śmierć dla wszyst kich, z wy jąt kiem czy nią -
cych zło”.

W E 4, s. 410 w związ ku z po świę ce niem Mło -
do cia nych God nych czy ta my: „Ro zu mie my, że ich
po świę ce nie jest na śmierć, po nie waż przed otwar -
ciem Dro gi Świę tej [Go ściń ca Świą to bli wo ści] nie
mo że być po świę ce nia do ży cia [kur sy wa na sza]. (...)
Fak ty po twier dza ją więc, że wszy scy, któ rzy po -
świę ca ją się przed otwar ciem Dro gi Świę tej, po -
świę ca ją się na śmierć. Jest to tak że ko niecz no ścią
w tym przy pad ku, po nie waż tak dłu go, jak dłu go
sza tan bę dzie spra wo wał kon tro lę, tak dłu go nie -
moż li wa bę dzie peł na re ali za cja po świę ce nia bez
co dzien ne go umie ra nia, gdyż wa run ki obec ne go
złe go świa ta sprzy ja ją grze cho wi, a nie sprzy ja ją
spra wie dli wo ści. Każ dy, kto w tych wa run kach
chce być wier ny Pa nu, mu si to czy nić kosz tem
swych ludz kich praw, czy li mu si po świę cać się
na śmierć”.

Tak że w E 4, s. 422 brat John son, od po wia -
da jąc na py ta nie do ty czą ce te go, czy Mło do -
cia ni God ni po świę ca ją się do ży cia czy
na śmierć mó wi, że „po świę ca ją się do śmier ci,
nie do ży cia. Po świę ce nie do ży cia jest wła ści -
we dla wa run ków Ty siąc le cia, a nie dla wa run -
ków Wie ku Ewan ge lii, po nie waż po świę ce nie
do ży cia pro wa dzi czło wie ka na Dro gę Świę tą
(Go ści niec Świą to bli wo ści). Otwar cie Dro gi
Świę tej cze ka na usta no wie nie Kró le stwa w je -
go ziem skiej fa zie. Nie mo że ona roz po cząć
dzia ła nia, za nim Chry stus nie po ja wi się
przed Bo giem z dru gą ofia rą za grzech w ce lach
po jed na nia. Wa run ki Wie ku Ewan ge lii wy ma -
ga ją wia ry, któ ra ufa wte dy, gdy nie jest w sta -
nie zro zu mieć; któ ra kro czy nie za leż nie od wi -
dze nia i któ ra ufa Pa nu, na wet je śli On za bi ja
wie rzą ce go. Do pó ki grzech do mi nu je, a sza tan
dzia ła ja ko bóg te go świa ta, do pó ty wier ność
Pa nu bę dzie wy ma ga ła ofia ro wa nia na szych
praw na śmierć w sprze ci wia niu się przez nas
grze cho wi oraz na szej służ by na rzecz spra wie -
dli wo ści. Złe wa run ki, któ rym w ta ki spo sób
trze ba się sprze ci wiać, wy czer pu ją i za bie ra ją
ży cie. Dla te go wier ność w po świę ce niu wy ma -
ga obec nie od da nia wszyst kie go Bo gu na służ -
bę wśród wa run ków pro wa dzą cych do śmier ci
te go, któ ry w ten spo sób od da je swo je wszyst -
ko. Obec ne wa run ki nie tyl ko za da ją śmierć
wier nym, lecz każ dy z nich jest za pra sza ny
do pod ję cia przy mie rza służ by – mar two ty dla
sie bie i świa ta, a oży wie nia dla Bo ga. W Pi śmie
Świę tym nie ma naj mniej szej wzmian ki o tym,
by ci, któ rzy po świę ca ją się zbyt póź no, by
otrzy mać ko ro nę, lecz jesz cze przed otwar ciem
Dro gi Świę tej – po dej mo wa li in ne go ro dza ju

po świę ce nie od tych, któ rych po świę ce nie by ło
przyj mo wa ne przez spło dze nie z Du cha”.

Jak wi dać, Sza tan nie jest jesz cze w peł ni zwią -
za ny, ani Dro ga Świę ta nie jest jesz cze otwar ta.
Za nim te rze czy się nie do ko na ją, nie mo że my
spo dzie wać się po świę ce nia „do ży cia”.

CZY WSZYSCY ONI BĘDĄ MUSIELI MRZEĆ?

Py ta nie: Czy Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii bę dą
mu sie li umrzeć, aby wier nie wy ko nać swo je po -
świę ce nie, czy też nie któ rzy z nich mo gą prze żyć
Czas Uci sku i bez wcho dze nia do gro bu wejść
na Dro gę Świę tą w cza sie re sty tu cji?

Od po wiedź: Nie wąt pli wie wie lu z nich wej dzie
w stan śmier ci, gdyż wie le pro roctw, ja kie wciąż
ma ją się wy peł nić w związ ku z lu dem Bo żym oraz
z upad kiem im pe rium Sza ta na (zob. np. PT’53,
s. 76, kol. 2) wska zu je, że zmar twych wsta nie God -
nych, in au gu ra cja No we go Przy mie rza oraz bło go -
sła wień stwa re sty tu cji są jesz cze wie le lat
przed na mi. Jed nak że nie po win ni śmy my śleć, iż
wszy scy, któ rzy po świę ca ją się przed otwar ciem
Dro gi Świę tej, mu szą ko niecz nie umrzeć. Po nie -
waż nie któ rzy Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii mo -
gą po świę cić się na krót ko przed lub w trak cie na -
ro do we go na wró ce nia Izra ela (któ re jak ro zu mie -
my, na stą pi przed Ty siąc le ciem – E 16, s. 130)
i żyć bar dzo bli sko cza su in au gu ra cji No we go
Przy mie rza i je go re sty tu cyj nych bło go sła wieństw,
by ło by roz sąd nym przy pusz czać, że nie któ rzy
z nich mo gą nie umrzeć, lecz prze żyć po zo sta łą
część Cza su Uci sku, a na stęp nie słu żyć ja ko szcze -
gól ni po moc ni cy dla zmar twych wsta łych Sta ro żyt -
nych i Mło do cia nych God nych przy roz po czy na -
niu dzie ła re sty tu cji.

Wie my z Pi sma Świę te go, że nie któ rzy z nie wy -
bra nych prze ży ją Czas Uci sku. Iza ja sza 24:6 od no -
sząc się do te go cza su, mó wi: „dla te go po pa le ni bę -
dą oby wa te le zie mi, a ma ło lu dzi zo sta nie”.
Z Sof. 3:8,9 do wia du je my się, że po tym, jak ca ła
zie mia zo sta nie po chło nię ta ogniem za pal czy wo -
ści Bo żej w Cza sie Uci sku, przy wró ci on lu dziom
war gi czy ste. Ma te usza 24:22 wska zu je, że wy bra -
ni za in ter we niu ją zza za sło ny i za po bie gną te mu,
by Anar chia i Ucisk Ja ku ba – ostat nie za ry sy Cza -
su Uci sku – się gnę ły apo geum i w ten spo sób za -
po bie gną znisz cze niu ca łej ro dzi ny ludz kiej.
W Sof. 2:3 czy ta my: „Szu kaj cie Pa na wszy scy po -
kor ni na zie mi (uni że ni, ci si, da ją cy się po uczyć),
któ rzy sąd je go czy ni cie; szu kaj cie spra wie dli wo -
ści, szu kaj cie po ko ry, snać się ukry je cie w dzień za -
pal czy wo ści Pań skiej”. Wy da je się to być ogól ną
obiet ni cą od no śnie bez pie czeń stwa pod czas Cza -
su Uci sku, do ty czą cą wszyst kich, któ rzy są po kor -
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ni i któ rzy mi łu ją spra wie dli wość. Ci, któ rzy szu -
ka ją spra wie dli wo ści i cie szą się po ko rą, bę dą mie -
li prze wa gę nad in ny mi; ich zro zu mie nie praw dy,
ich spo sób ży cia, ich na dzie je i per spek ty wy oraz
ich od po czy nek wia ry uwol ni ich od drę czą ce go
stra chu i obaw oraz umoż li wi im pod nie sie nie
głów z ra do ścią, gdy zo ba czą wy peł nia nie się pro -
roctw i zda dzą so bie spra wę, że ich wy zwo le nie
jest bli skie (Łuk. 21:27-31). Nie je ste śmy pew ni,
czy wśród tych, któ rzy oca le ją w Cza sie Uci sku,
znaj dą się Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii, lecz
czu je my się pew ni jed nej rze czy, tj. te go, że aby
móc być przy ję ty mi przez Bo ga w swo im po świę -
ce niu, na wet je śli nie ma ją umrzeć w każ dym in -
dy wi du al nym przy pad ku, mu szą oni mieć du cha,
któ ry był by wier ny do śmier ci.

CZY POWINNI PRZEJŚĆ CHRZEST WODNY?

Py ta nie: Czy Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii po -
win ni sym bo li zo wać swo je po świę ce nie przez
chrzest wod ny?

Od po wiedź: Po nie waż drzwi wej ścia do wy so -
kie go po wo ła nia za mknę ły się je sie nią 1914 ro ku
(do wo dy bi blij ne zo bacz np. nasz Spe cjal ny Sztan -
dar Bi blij ny Nr 51), ni ko mu, kto po świę ca się
po tej da cie, nie przy słu gu je człon ko stwo w cie -
le Chry stu sa, by mieć udział w Je go śmier ci oraz
Je go cier pie niach (1 Kor. 12:12,13,27; Rzym. 6:3-5;
8:17,18; Kol. 1:24). Po 16 wrze śnia 1914 ro ku,
cho ciaż zda rza ły się przy pad ki, że pew ne jed nost -
ki, któ re po świę ci ły się wcze śniej, by ły chrzczo ne
w wo dzie ja ko sym bol przyj ścia do Je zu sa Chry stu -
sa ja ko człon ko wie Je go Cia ła, nie by ło wła ści we
dla po świę ca ją cych się od tam tej po ry, by by li tak
chrzcze ni. Jed nak ro zu mie my, że do je sie ni 1954
ro ku ta kim no wo po świę ca ją cym się przy słu gi wa -
ło człon ko stwo w kla sie Mło do cia nych God nych
(zo bacz, np. E 4), i by ło rze czą wła ści wą, by tak -
że by li chrzcze ni w wo dzie, ja ko wła ści wy sym bol
ich po świę ce nia na śmierć – by cia mar twym dla
sie bie i świa ta (Mat. 16:24; 10:37,38) oraz ży wym
dla Bo ga. Wie lu ta kich po świę ca ją cych się
przed roz po czę ciem Ba zy lei zo sta ło ochrzczo -
nych; in ni (np. nie któ rzy znaj du ją cy się w Ba bi -
lo nie) zo sta ną ochrzcze ni, kie dy do strze gą, że
słusz ną rze czą jest, by to zro bi li (E 4, s. 410, 411).
Ro zu mie my tak że, że ci, któ rzy po świę ca ją się
po 16 wrze śnia 1954 ro ku, lecz przed otwar ciem
Dro gi Świę tej, sta ją się Po świę co ny mi Obo zow ca -
mi Epi fa nii oraz że oni rów nież, tak jak Mło do -
cia ni God ni, po win ni być chrzcze ni w wo dzie
ja ko wła ści wy sym bol ich po świę ce nia na śmierć.
Co wię cej, wszy scy, któ rzy bę dą po świę cać się
po otwar ciu Dro gi Świę tej sta ną się w ten spo sób
Po świę co ny mi Obo zow ca mi Ty siąc le cia. Chrzest

w wo dzie bę dzie wła ści wą rze czą tak że dla nich,
lecz z tą róż ni cą, że w ich przy pad ku ta ki chrzest
bę dzie sym bo li zo wał ich oczysz cze nie z grze chu
i po wsta nie do spra wie dli we go ży cia, co bę dzie
dwie ma czę ścia mi wy peł nia nia po świę ce nia
w wie ku Ty siąc le cia.

Gdy by za py ta no nas o po wód bi blij ny do wo -
dzą cy, że Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi fa nii po -
win ni sym bo li zo wać swo je po świę ce nie przez
chrzest wod ny, od po wie dzie li by śmy, iż po win ni
tak czy nić z te go po wo du, że ich ty py prak ty ko -
wa ły je go typ – ob rze za nie (1 Moj. 17:12,13,
23,27). Przed da niem Za ko nu ob rze za nie by ło
zna kiem, sym bo lem po zo sta wa nia w re la cji Przy -
mie rza Abra ha mo we go (1 Moj. 17:10,11,13,14).
Nie tyl ko Iza ak i Isma el by li ob rze za ni, lecz wszy -
scy mę scy do mow ni cy Abra ha ma, czy to uro dze -
ni w je go do mu, czy ku pie ni ja ko cu dzo ziem cy.
Iza ak jest ty pem na du cho wy Izra el, a Isma el
na cie le sny Izra el (Gal. 4:22-31). Ta część do mu
Abra ha ma, któ ra uro dzi ła się w je go do mu, wy da -
je się być ty pem na in nych, któ rzy od no szą ko -
rzyść z an ty ty picz nym Abra ha mem po przez Przy -
mie rze Abra ha mo we, tj. Sta ro żyt nych God nych,
Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia nych God nych; a ci
z je go do mow ni ków, któ rzy zo sta li ku pie ni za pie -
nią dze ja ko cu dzo ziem cy, wy da ją się być ty pem
na kla sę re sty tu cyj ną. Czy bę dzie my roz pa try wać
Po świę co nych Obo zow ni ków Epi fa nii (1) z punk -
tu wi dze nia by cia czę ścią „pią te go rzę du na sie nia
Abra ha ma” (E 12, s. 185; P ’55, s. 21, kol. 1 u do -
łu), „pią tej wy bra nej kla sy” (E 12, s. 188, u gó ry)
oraz ja ko ma ją cych swój typ w tych, któ rzy uro -
dzi li się w do mu Abra ha ma, czy też (2) z punk tu
wi dze nia by cia czę ścią kla sy Re sty tu cyj nej i ja ko
ma ją cych swój typ w tych z je go do mu, któ rzy zo -
sta li ku pie ni za pie nią dze, wi dzi my, że ich ty py
prze szły fi zycz ne ob rze za nie bę dą ce ty pem
na chrzest wod ny. Po win ni przejść an ty typ ob -
rze za nia – chrzest wod ny. Ob rze za nie ser ca, ja kie
prze szli Abra ham, Iza ak, Isma el i dom Abra ha ma
jest ty pem na ob rze za nie ser ca, ja kie prze cho dzą
ich an ty ty py, a ob rze za nie cia ła, ja kie prze szli,
sym bo li zu je chrzest wod ny, ja ki prze cho dzą ich
an ty ty py.

Oprócz te go Pi smo Świę te wy da je się wska zy -
wać, że chrzest wod ny bę dzie prak ty ko wa ny
pod No wym Przy mie rzem, gdyż pod ty picz nym
Przy mie rzem Za ko nu ist nia ło za rów no sym bo licz -
ne, jak i praw dzi we ob rze za nie (Rzym. 2:28,29;
3 Moj. 12:3; Joz. 5:2-9; Łuk. 1:59; 5 Moj. 10:16;
30:6). Te dwa ob rze za nia pod Przy mie rzem Za ko -
nu są ty pem na dwa ob rze za nia pod No wym Przy -
mie rzem, któ re bę dą od po wied nio chrztem wod -
nym i praw dzi wym po świę ce niem. Dla te go też,
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sko ro chrzest wod ny jest wska za ny ja ko wła ści wy
sym bol do prak ty ko wa nia ja ko świa dec two praw -
dzi we go po świę ce nia pod No wym Przy mie rzem,
wy da je się ja sne, że Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa -
nii, któ rzy po świę ca ją się jesz cze przed roz po czę -
ciem dzia ła nia te go przy mie rza, po win ni być
chrzcze ni w wo dzie.

Za uwa ża my w tym miej scu nie któ re sło wa bra -
ta Rus sel la (R-11 13), na pi sa ne w 1889 ro ku w od -
po wie dzi na py ta nie o wła ści wość chrzcze nia tych,
któ rzy po świę ca li się po usta niu ogól ne go wy so kie -
go po wo ła nia w 1881 ro ku, i dla któ rych z te go po -
wo du mo gło za brak nąć miej sca w Cie le Chry stu -
sa: „Wła ści wym jest, by wszy scy, któ rzy przy cho -
dzą do zna jo mo ści Pa na po świę ca li się Je mu w peł -
ni. To za wsze bę dzie wła ści wym po stę po wa niem,
czy bę dą przy cho dzić pod „wy so kim po wo ła -
niem”, czy pod in nym, póź niej szym po wo ła niem
(kur sy wa na sza), nie tak bar dzo za szczyt nym
i chlub nym. Nic mniej od peł ne go po świę ce nia ni -
gdy nie bę dzie wła ści we, choć wkrót ce, gdy bę dzie
pa no wać Kró le stwo na sze go Pa na i kie dy na gro da
bę dzie mniej sza, za cho wa nie te go po świę ce nia nie
bę dzie kosz to wa ło sa mo za par cia, oprócz rze czy
praw dzi wie grzesz nych. Nie bę dzie już cier pie nia
dla spra wie dli wo ści jak te raz. Dla te go sko ro wła -
ści wym jest się po świę cać – i do ko ny wać praw dzi -
we go chrztu – mu si rów nież być na miej scu wy ko -
ny wa nie je go sym bo lu w wo dzie.

Po dob ne py ta nie po wsta ło od no śnie te go, czy
wła ści wy jest chrzest wod ny po paź dzier ni ku 1914
ro ku, a brat Rus sell na pi sał tak (R-5965):„Nie wi -
dzi my po wo du, dla któ re go po świę ce nie Bo gu nie
mia ło by być sym bo li zo wa ne przez chrzest wod ny,
gdyż ry tu ał ten przed sta wia pod da nie i po grze ba -
nie wo li jed nost ki w wo li Pa na, a jest to wła ści we
po stę po wa nie dla każ de go. Nie mo że my so bie wy -
obra zić in ne go po stę po wa nia dla wszyst kich
w cza sie Wie ku Ty siąc le cia. Róż ni ca bę dzie po le -
ga ła na tym, że Pan nie przyj mie ich wte dy
do zmia ny na tu ry, lecz do swej ła ski pod przy wi -
le ja mi re sty tu cji tej dys pen sa cji – pod nie sie nie
do do sko na łej ludz kiej na tu ry na zie mi. (...) Ro dzaj
ludz ki sta nie się dzieć mi Chry stu sa przez po świę -
ce nie sie bie sa mych. Wo lą Oj ca dla nich nie bę dzie
na tu ra du cho wa, lecz ludz ka re sty tu cja do wszyst -
kie go, co zo sta ło utra co ne w Ada mie. Z wszyst kich
tych po wo dów wi dzi my, że wła ści wym jest, by
obec nie nie ro bić róż ni cy ani w sym bo licz nym
chrzcie, ani w ję zy ku uży wa nym w związ ku z nim.
Uwa ża my go za wła ści wy ob raz po świę ce nia Bo -
gu i służ by Je mu bez wzglę du na to, na ja kiej płasz -
czyź nie ży cia ktoś spę dzi wiecz ność – du cho wej
czy ziem skiej”.

CZY POWINNI UCZESTNICZYĆ
W PAMIĄTCE?

Py ta nie: Czy Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii po -
win ni uczest ni czyć w em ble ma tach pod czas Pa -
miąt ki Wie cze rzy Pań skiej?

Od po wiedź: Cho ciaż tak jak Wiel ka Kom pa nia
i Mło do cia ni God ni nie ma ją przy wi le ju uczest nic -
twa w Wie cze rzy Pań skiej w ce lu sym bo li zo wa nia
śmier ci z Chry stu sem ja ko uczest ni cy czy to wa rzy -
sze w Je go ofie rze za grzech, tak jak mia ło przy wi -
lej to czy nić Ma lucz kie Stad ko (1 Kor. 10:16,17),
wie rzy my, że mo gą uczest ni czyć w em ble ma tach
Wie cze rzy Pań skiej (1) aby sym bo li zo wać Je go
śmierć ja ko Ba ran ka Bo że go (1 Kor 5:7; 11:24-26)
oraz (2) aby sym bo li zo wać swo ją wia rę w spo sób
tym cza so wy przy swa ja ją cą uspra wie dli wie nie
przez Je go śmierć za nich (Mat. 26:26-28). Spo glą -
da jąc wstecz na typ co rocz nej Wie cze rzy Pań skiej,
tj. co rocz nej Pas chy, wi dzi my, że w ba ran ku mie li
udział nie tyl ko pier wo rod ni, ale rów nież póź niej
zro dze ni. Wszy scy Izra eli ci z roz ka zu Bo że go
i za Je go zgo dą (2 Moj. 12:24-27; 4 Moj. 9:1-14;
Joz. 5:10; 2 Kron. 35:1-19) bra li udział w co rocz -
nej Pas sze. Jest to ty pem na to, że osta tecz nie wszy -
scy wie rzą cy (łącz nie z obec ny mi Po świę co ny mi
Obo zow ca mi Epi fa nii) mo gą ob cho dzić Wie cze rzę
Pań ską. Przed Pięć dzie siąt ni cą Apo sto ło wie wzię -
li udział w pierw szej wie cze rzy bę dąc po świę co ny -
mi, lecz znaj du jąc się w sta nie tym cza so we go
uspra wie dli wie nia. Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii,
choć w prze ci wień stwie do Apo sto łów nie są per -
spek ty wicz ny mi człon ka mi Cia ła Chry stu sa,
pod in ny mi wzglę da mi są w nie co po dob nej sy tu -
acji przed Pa nem, jak Apo sto ło wie przed Pięć dzie -
siąt ni cą, gdyż (rów nież jak Mło do cia ni God ni) są
po świę ce ni i znaj du ją się w sta nie tym cza so we go
uspra wie dli wie nia. Dla te go na pod sta wie po wyż -
szych wer se tów oraz na za sa dzie ana lo gii wy cią ga -
my wnio sek, że Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii
po win ni brać udział w em ble ma tach Pa miąt ki
Wie cze rzy Pań skiej.

DWA OKREŚLENIA, KTÓRE NIE SĄ
IDENTYCZNE

Py ta nie: (1955) Czy ist nie je ja kaś róż ni ca po mię -
dzy kla są Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii
a kla są Kró lo wej Sa by? Je śli tak, ja ka to róż ni ca?

Od po wiedź: Cho ciaż te dwa ter mi ny są cza sem
uży wa ne sy no ni micz nie, nie są iden tycz ne. In ny -
mi sło wy, choć ma ją po dob ne zna cze nie, nie są
do kład nie tym sa mym, nie ozna cza ją do kład nie
te go sa me go. Ro zu mie my, że Po świę ce ni Obo zow -
cy Epi fa nii ja ko kla sa w osta tecz nym ob ra zie obej -
mu je wszyst kich, któ rzy po świę ca ją się Bo gu
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po 16 wrze śnia 1954 ro ku, lecz przed otwar ciem
Dro gi Świę tej. Da na jed nost ka sta je się Po świę co -
nym Obo zow cem Epi fa nii do pie ro po pod ję ciu ta -
kie go po świę ce nia. Kró lo wa Sa by z dru giej stro ny
jest ty pem na tych Po świę co nych Obo zow ców
Epi fa nii, któ rzy w tym sa mym okre sie al bo się po -
świę ci li al bo ma ją się po świę cić i któ rzy wcho dzą
w kon takt z J. (br. John so nem), szcze gól nie przez pi -
sma Praw dy lub przez tych, któ rzy są już ni mi
oświe ce ni (P. ‘54, s. 41, par. 3; kur sy wą po wy żej
za zna czo ne są szcze gól ne róż ni ce po mię dzy ty mi
dwie ma kla sa mi). W skoń czo nym ob ra zie ca ła
kla sa Kró lo wej Sa by bę dzie po świę co na i wszy scy
jej człon ko wie bę dą na le żeć do Po świę co nych
Obo zow ców Epi fa nii. W mię dzy cza sie te jed nost -
ki z kla sy Kró lo wej Sa by, któ re są praw dzi wy mi
po szu ki wa cza mi Praw dy i ba da cza mi jesz cze nie -
po świę co ny mi, lecz ma ją cy mi się wkrót ce po -
świę cić, nie są Po świę co ny mi Obo zow ca mi Epi fa -
nii i nie sta ją się ni mi aż do mo men tu po świę ce -
nia. Z dru giej stro ny nie wąt pli wie wie lu, np. w Ba -
bi lo nie, po świę ci się i bę dzie wier ny mi do śmier -
ci ja ko Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii, ni gdy nie
wcho dząc w kon takt z Praw dą Pa ru zji i Epi fa nii,
ad mi ni stro wa nie któ rą zo sta ło od da ne Po słan ni -
ko wi Epi fa nii. Ta cy po świę ce ni nie bę dą za li czać
się do kla sy an ty ty picz nej Kró lo wej Sa by. Wi dzi -
my za tem, że cho ciaż te dwa ter mi ny cza sa mi są
uży wa ne za mien nie ja ko od po wia da ją ce so bie sy -
no ni my w zna cze niu ogól nym (lecz nie szcze gó ło -
wym), nie ma ją iden tycz ne go zna cze nia. Wy ra że -
nie Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii z punk tu wi -
dze nia skoń czo ne go ob ra zu jest szer sze w swo im
zna cze niu. Cho ciaż wszy scy z kla sy Kró lo wej Sa -
by osta tecz nie bę dą Po świę co ny mi Obo zow ca mi
Epi fa nii, to nie wszy scy Po świę ce ni Obo zow cy
Epi fa nii bę dą z kla sy Kró lo wej Sa by.

„POŚWIĘCENI OBOZOWCY EPIFANII”
LEPSZYM OKREŚLENIEM

Py ta nie: Sko ro ci, któ rzy po świę ca ją się po wstęp -
nym roz po czę ciu Ba zy lei je sie nią 1954 r., lecz
przed otwar ciem Dro gi Świę tej ma ją być kla są po -
śród qu asi–wy bra nych, czy nie by ło by naj le piej
na zy wać ich „po świę co ny mi qu asi-wy bra ny mi”?

Od po wiedź: Nie są dzi my, by był to naj lep szy spo -
sób okre śla nia tej kla sy, zwa żyw szy na to, że wszy -
scy qu asi-wy bra ni, tj. wszy scy lo jal ni wie rzą cy Ży -
dzi i lo jal ni uspra wie dli wie ni z wia ry z Wie ku Ży -
dow skie go i Ewan ge lii bę dą mu sie li po świę cić się,
by uzy skać ży cie wiecz ne i w ten spo sób osta tecz -
nie znaj dą się wśród po świę co nych qu asi-wy bra -
nych. Okre śle nie „po świę ce ni qu asi-wy bra ni” nie
uka zy wa ło by róż ni cy po mię dzy ty mi z qu asi-wy -
bra nych, któ rzy po świę cą się w cza sie re sty tu cji.

Aby ja sno od róż nić te dwie kla sy po świę co nych
qu asi-wy bra nych po trze ba by by ło do dat ko wych
słów, np. mo gli by śmy na zwać tych, któ rzy po -
świę ca ją się obec nie „przed re sty tu cyj ny mi po świę -
co ny mi qu asi-wy bra ny mi Ba zy lei” lub „po świę co -
ny mi qu asi-wy bra ny mi Epi fa nii”. Jed nak ta kie
okre śle nia by ły by dość dłu gie i nie wy god ne
w ogól nym uży ciu. Okre śle nie Po świę ce ni Obo -
zow cy Epi fa nii jest lep sze (zob. ar ty kuł „Kró lo wa
Sa by” – P ’54, s. 41), po nie waż we dług na szej wie -
dzy jest to naj krót szy i pre cy zyj ny, a mi mo to
wszech ogar nia ją cy ter min na okre śle nie tej kla sy.

ŚWIĘTY OLEJEK POMAZYWANIA

(R-40 92 -4093) List wspo mnia ny w ar ty ku le
o Moj że szu, Mi riam i Aaro nie na str. 57).

DROGI BRACIE RUSSELL:

Mam kil ka my śli od no śnie ty picz ne go olej ku
po ma zy wa nia, na te mat któ rych chcę po znać two -
ją opi nię. Bar dzo po bu dza ją one mo ją wia rę, więc
pra gnę po dzie lić się ni mi z in ny mi, lecz wa ham się
to uczy nić, za nim nie przed ło żę ich to bie.

W 2 Moj. 30:23, 24 czy ta my in struk cje Bo ga
dla Moj że sza od no śnie świę te go olej ku po ma zy -
wa nia, jak na stę pu je: „Ty też weź mij so bie won -
nych rze czy przed nich: Myr ry co naj czyst szej pięć -
set łu tów, a cy na mo nu won ne go po ło wę te go, to
jest dwie ście i pięć dzie siąt łu tów, i ta tar skie go
zie la dwie ście i pięć dzie siąt. Ka syi też pięć set łu -
tów we dług sy kla świąt ni cy, i oli wy z drzew oliw -
nych hyn”.

Za uważ pro szę, że mo wa jest tu o „przy pra -
wach przed nich” [przy pis tłu ma cza: w an giel -
skim prze kła dzie KJV w ni niej szym wer se cie mo -
wa jest o „przy pra wach głów nych”, dla te go też
au tor roz wa ża myśl wy ni ka ją cą z ‘przy praw głów -
nych’ a nie z ‘przy praw przed nich’] w prze ci wień -
stwie do wer se tu 34 w tym sa mym roz dzia le, gdzie
mo wa jest o „przy pra wach won nych” uży wa nych
do ka dzi dła. A więc te głów ne przy pra wy mo gły -
by przed sta wiać głów ne rze czy skła da ją ce się
na po ma za nie, ja kie otrzy mu je my, by stać się ka -
pła na mi i kró la mi z Chry stu sem.

O ile mi wia do mo zna cze nie tych przy praw
nie jest istot ne, lecz do ko nu jąc po rów na nia z in -
ny mi wer se ta mi Bi blii mo że my do strzec ich zna -
cze nie. W 2 Moj. 31:2-5 ma my Be sa le ela, na zy wa -
ne go bu dow ni czym przy byt ku, bę dą ce go ty pem
na Chry stu sa. Je go po cho dze nie to typ na ist nie -
nie Chry stu sa na róż nych płasz czy znach, na któ -
rych żył. Be sa le el był sy nem Urie go, on z ko lei sy -
nem Chu ra, a on z ko lei sy nem Ju dy. Ju da ozna -
cza wy chwa la ny, tak jak Chry stus był wy chwa la -



ny w swym przed ludz kim ist nie niu, mo wa tu
o chwa le, ja ką miał u Oj ca przed za ło że niem świa -
ta. Chur, na stęp ny po to mek re pre zen tu je po ni że -
nie Chry stu sa, bo wiem sło wo to zna czy ‘grób’,
przez co pod kre śla myśl, że Chry stus po ni żył się
aż na śmierć, i to ha nieb ną śmierć na krzy żu,
zstę pu jąc do gro bu. Stam tąd wy szedł z pra wem
do ży cia dla każ dej isto ty ludz kiej i jest świa tło ścią
świa ta, tak jak sło wo ‘Uri’ ozna cza świa tło; i obec -
nie jest cie niem Wszech moc ne go, sza tą spra wie -
dli wo ści za pew nio ną nam przez Bo ga, jak jest to
po ka za ne w sło wie Be sa le el zna czą cym „cień
Wszech moc ne go”.

2 Moj. 31:4 mó wi, że ów Be sa le el po tra fił
two rzyć po my sło we dzie ła ze zło ta (bo ska na tu -
ra) i sre bra (du cho wa na tu ra – Wiel ka Kom pa -
nia) oraz mo sią dzu (do sko na ła ludz ka na tu ra),
co po ka zu je, że Chry stus mo że do koń czyć dzieł
na wszyst kich płasz czy znach ist nie nia. Wer set 5
brzmi: „Do rze za nia ka mie nia (po le ro wa niu klej -
no tów) na osa dze nie (tak jak po do ba się Oj cu),
i na wy ro bie nie drze wa (upa dłej ra sy) ku wy sta -
wie niu każ dej ro bo ty (tak jak re sty tu cja uczy ni to
dla ra sy)”. Wer set ten uka zu je obec ny stan ra sy
i Ko ścio ła, ja ko nie do koń czo ne go ma te ria łu. Wer -
set 2, od no szą cy się do Be sa le ela, mó wi: „I na peł -
ni łem go Du chem Bo żym, mą dro ścią, i ro zu mem,
i umie jęt no ścią we wsze la kim rze mio śle”. Jest to
ty picz ne po ma za nie Be sa le ela, a an ty ty picz ne po -
ma za nie Chry stu sa za pi sa ne w Iz. 11:2 za wie ra
iden tycz ne czę ści skła do we, jak w przy pad ku Be -
sa le ela, tj.: „I od pocz nie na nim Duch Pań ski,
Duch mą dro ści i ro zu mu, Duch ra dy i mo cy, Duch
umie jęt no ści i bo jaź ni Pań skiej”. Je dy ną róż ni cą
po mię dzy ty mi wer se ta mi jest wy ra że nie „ra da
i moc” oraz „rze mio sło”, lecz oby dwa za wie ra ją
tę sa mą myśl, tj. po słan nic two i zdol no ści, czy li
wie dzę, jak coś zro bić oraz zdol ność wy ko na nia
te go. Te trzy wer se ty moż na po rów nać w na stę pu -
ją cy spo sób:

Z po wyż sze go ze sta wie nia wi dzi my, iż umie jęt -
ność [przy pis tłum.: w an giel skim prze kła dzie KJV
uży te jest sło wo ‘wie dza’] od po wia da ta tar skie -

mu zie lu, ro zum [przy pis tłum.: w an giel skim prze -
kła dzie KJV uży te jest sło wo ‘zro zu mie nie’] cy na -
mo no wi, a każ de go z nich jest za le ca na ta ka sa ma
ilość po 250 łu tów. A więc tak że w na szym po ma -
za niu z gó ry mo że my spo dzie wać się, że na sza
umie jęt ność [wie dza] i ro zum [zro zu mie nie] bę dą
rów ne – tj. że bę dzie my po sia da li zro zu mie nie ca -
łej wie dzy otrzy ma nej od Bo ga tak, aby śmy pa -
trząc wi dzie li, a sły sząc ro zu mie li.

Na przy kład czy ta my w Pi śmie Świę tym, że
Chry stus jest rów no waż ną ce ną za na sze grze chy.
Je śli bo imy się Je ho wy, ma my tę wie dzę, gdyż bo -
jaźń Pań ska jest po cząt kiem mą dro ści. (Przyp. 1:7).
Kie dy wi dzi my, jak Chry stus stał się do sko na łym
cie le snym czło wie kiem i był do kład nym od po -
wied ni kiem Ada ma i od dał swo je ży cie za ży cie
Ada ma to wi dzi my, tj. na sze zro zu mie nie mó wi
nam, w ja ki spo sób sta no wi On przy kry cie na -
szych grze chów. Tak więc wie dzy od Bo ga to wa rzy -
szy rów ne jej zro zu mie nie, a w ten spo sób utwier -
dza my się w wie rze. Gdy Bóg da je nam wie dzę, da -
je nam rów nież test z tej wie dzy i wzmac nia ją jej
zro zu mie niem.

Mir ra, bę dąc rów no le gła do mą dro ści, przed -
sta wia mą drość, a co do ilo ści jest rów na ta tar skie -
mu zie lu i cy na mo no wi ra zem wzię tym, bo wiem
uży tych mia ło zo stać 500 łu tów mir ry oraz po 250
łu tów ta tar skie go zie la oraz cy na mo nu. A więc
wi dzi my, że Bóg w po ma zy wa niu rów nież udzie la
mą dro ści rów nej wie dzy [‘umie jęt no ści’ w prze kła -
dzie Bi blii Gdań skiej] i zro zu mie niu [‘ro zu mo wi’
w prze kła dzie Bi blii Gdań skiej] ra zem wzię tym.
Mą drość po le ga na tym, że się wie, co ro bić. Dla
ilu stra cji mo że my po dać, iż wie dza mó wi nam, że
Bóg mi łu je swe go jed no ro dzo ne go Sy na, a zro zu -
mie nie mó wi nam, że Oj ciec ma tak wiel kie
w Nim upodo ba nie z te go po wo du, iż oka zał On
do bro wol ne po słu szeń stwo aż do śmier ci, z cze go
mą drość wy cią ga wnio sek, że je śli chce my rów nież
po do bać się Oj cu, mu si my po stę po wać tak jak Je -
zus, kro czyć Je go śla da mi, do pro wa dzić swój
umysł do ta kie go sa me go sta nu, jak miał Je zus,
gdyż je śli nie bę dzie my mie li ta kie go uspo so bie nia,
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2 Moj. 30:23
Święty Olejek Pomazywania

Olej z oliwy, hyn 

Myrra, 500
Cynamon, 250 
Tatarskie ziele, 250
Kasja, 500

2 Moj. 31:3
Besaleel

Napełniony Duchem Bożym, 

Mądrość, 
Rozum
Umiejętność
Rzemiosło

Iz. 11:2
Chrystus

I odpocznie na nim Duch Pański, 

Mądrość 
Rozum, 
Umiejętność
Rada i moc



ja kie miał Je zus, nie bę dzie my po do bać się Oj cu.
Po nad to wie dza o tym, że Je zus umarł za na sze
grze chy spro wa dza od po wie dzial ność, a zro zu -
mie nie oku pu ścią ga na nas do dat ko wą od po wie -
dzial ność, a na sza od po wie dzial ność rów na jest te -
mu, co ro zu mie my, iż po win ni śmy czy nić, czy li
jest rów na na szej mą dro ści.

Rze mio sło [przy pis. tłum.: w 2 Moj. 31:3 w an -
giel skim prze kła dzie KJV za miast sło wa ‘rze mio -
sło’ uży te jest sło wo ‘fa cho wość’] lub ra da i moc
wy stę po wa ła w ilo ści 500 łu tów, ta kiej sa mej co
mir ra, któ ra przed sta wia ła mą drość, czy li wie dzę
o tym, co na le ży czy nić. Tak też Bóg, po po ka za -
niu nam na szej od po wie dzial no ści, czy li te go, co
po win ni śmy czy nić, do łą cza ta ką sa mą ilość ra dy,
czy li in for ma cji na te mat te go, jak to czy nić, jak
rów nież wy star cza ją cą zdol ność do te go, by wy ko -
nać to, co jest od nas ocze ki wa ne. Wszyst ko to, co
jest od nas ocze ki wa ne, to to, by śmy pra gnę li peł -
ne go po świę ce nia się Pa nu i Je go służ bie, a On do -
ło ży ca łą resz tę w wie dzy i zro zu mie niu. Da nam
wie dzę na te mat te go, co po win ni śmy czy nić oraz
zdol ność i in for ma cje, jak to czy nić. Po nad te rze -
czy nie mo że nas po ma zać ni czym wię cej.

Ta mie szan ka olej ku i przy praw by ła do brze ze
so bą mie sza na po to, by każ da kro pla olej ku za -
wie ra ła te czte ry przy pra wy w tych sa mych pro por -
cjach, co ca łość. A więc każ da otrzy my wa na przez
nas kro pla po ma za nia, ja ka spły wa na nas z gó ry,
po sia da wszyst kie czę ści skła do we w od po wied -
nich pro por cjach. Bóg nie da je żad nej wie dzy ina -
czej, jak tyl ko w kon kret nym ce lu, i utwier dza na -
szą wia rę da jąc jej zro zu mie nie, na stęp nie po da je
nam, po co jest ta wie dza, po ka zu jąc nam, co jest
od nas ocze ki wa ne, jak rów nież udzie la nam ra dy
i zdol no ści nie zbęd nych do te go, by śmy mo gli to
wy ko nać, a my mu si my do ko nać ak tyw ne go po -
świę ce nia, by wy peł nić wo lę Bo ga.

2 Moj. 30:32 w tłu ma cze niu Ro ther ha ma
brzmi: „A w ta kich sa mych pro por cjach, w ja kich
jest spo rzą dza ny ole jek po ma zy wa nia, nie bę dzie -
cie spo rzą dza li żad ne go jak on, jest on świę ty”,
a wer set 33 do da je: „kto kol wiek by spo rzą dził
ta ki sam [we dług tych sa mych pro por cji], zo sta nie
wy tra co ny z lu du”. Ozna cza to, że w ta kich sa -
mych pro por cjach nie wol no by ło spo rzą dzać żad -
ne go in ne go olej ku do po ma zy wa nia. Dla te go też
mo że my spo dzie wać się wie lu imi ta cji olej ków
do po ma zy wa nia, z uży ciem tych sa mych skład ni -
ków, ale nie w ta kich sa mych pro por cjach, co
praw dzi wy ole jek do po ma zy wa nia, po sia da ją cy
wie dzę i zro zu mie nie rów ną i zrów no wa żo ną,
któ rym z ko lei to wa rzy szy rów na im mą drość
oraz ra da i moc. Nie któ re imi ta cje mo gą być tak

po dob ne, że tyl ko Bóg mo że je od róż nić; dla te go
też są to fał szy wi bra cia. 

W Kaz.Sal. 9:10 czy ta my: „Wszyst ko, co przed -
się weź mie rę ka two ja do czy nie nia, czyń we dług
moż no ści two jej, al bo wiem nie ma żad nej pra cy,
ani my śli, ani umie jęt no ści, ani mą dro ści w gro -
bie, do któ re go ty idziesz”. Sło wo prze tłu ma czo -
ne tu ja ko „myśl” jest od da wa ne ja ko ‘ro zum’
w Kaz. Sal. 7:25, a w Kaz. Sal. 7:27 ja ko ‘umie jęt -
ność’. Wszyst kie trzy sło wa są bli sko zwią za ne ze
zro zu mie niem i są wy ni kiem zro zu mie nia. Sa lo -
mon uży wa tu tych czte rech – mą drość, umie jęt -
ność [przy pis tłum.: ‘wie dza’ w an giel skim prze -
kła dzie KJV], myśl (czy też zro zu mie nie) oraz pra -
ca (wy nik fa cho wo ści) – by po ka zać, iż ich brak
po ka zu je śmierć fi zycz ną, czy li jest zna kiem
śmier ci fi zycz nej; i prze ciw nie, ich obec ność jest
zna kiem ży cia fi zycz ne go [przy pis. tłum.: w 2
Moj. 31:3 w an giel skim prze kła dzie KJV za miast
sło wa ‘rze mio sło’ uży te jest sło wo ‘fa cho wość’].
Tak więc, je śli zo sta li śmy po ma za ni du cho wą mą -
dro ścią, zro zu mie niem, wie dzą i fa cho wo ścią, czy -
li ra dą i mo cą, i je ste śmy ak tyw ni w na szym po -
świę ce niu, bę dzie my mie li du cho wą mą drość, du -
cho wą wie dzę, a na sze zro zu mie nie i ra da udzie -
lą nam du cho wych my śli tak, iż bę dzie my wie -
dzie li, jak two rzyć cha rak ter i wy da wać du cho we
owo ce, a na sza du cho wa moc otrzy ma na od Bo -
ga bę dzie mo cą umoż li wia ją cą wy ko na nie na szej
du cho wej pra cy. Je śli bę dzie my je po sia da li, bę -
dzie my du cho wo ży wi, a je śli nie, bę dzie my mar -
twi w prze wi nie niach i grze chach. W 1 Kol. 1:9,10
po now nie wy stę pu ją tu te sa me czte ry rze czy, bo -
wiem Pa weł mo dli się o to, by świę ci zo sta li na -
peł nie ni zna jo mo ścią Je go wo li we wszel kiej du -
cho wej mą dro ści i du cho wym zro zu mie niu – bę -
dąc owoc ni w każ dym do brym uczyn ku i po stę -
pu jąc w spo sób god ny Pa na. 

Te czte ry rze czy wy twa rza ją owo ce Du cha, a za -
tem są głów ny mi przy pra wa mi. Za pach roz cho -
dzą cy się od ta kiej ty picz nie po ma za nej jed nost ki
sym bo li zu je owo ce Du cha, ja ki mi my ema nu je my.
Im wię cej po ma za nia, tym wię cej owo ców; a prze -
by wa nie w obec no ści tak an ty ty picz nie po ma za nej
jed nost ki jest bez wąt pie nia rze czą po żą da ną.

To, że ole jek był z oli wy ilu stru je coś bo skie go
i przed sta wia Bo ską moc i nad zór sto so wa ne w po -
ma zy wa niu an ty ty picz ne go ka płań stwa. Ole jek
był środ kiem umoż li wia ją cym roz pro wa dze nie
przy praw po cie le, a każ da kro pla nio sła w so bie
te czte ry przy pra wy w tych sa mych pro por cjach, co
ca łość. Dla te go też bez wzglę du na to, ja ką ilość
po ma za nia ktoś bę dą cy w Chry stu sie otrzy mu je
od Gło wy, po sia da ona skład ni ki wie dzy, itd. w od -
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po wied nich do sie bie pro por cjach. Oli wą mo że
być Bi blia, któ ra prze no si te czte ry ele men ty po -
ma za nia na nas, a moc Bo ża jest w związ ku z ni -
mi uży wa na przy na szym po ma zy wa niu. Mam
na dzie ję, że nie nu żę Cię ani się Ci nie na przy -
krzam, dro gi bra cie, nie chcąc za trzy my wać te go
dla sie bie, uwa ża łem za mój obo wią zek skon tak -
to wać się z To bą. Dłu go się wa ha łem, czy pi sać
do Cie bie, ale uczy ni łem to, co uwa ża łem za swą
po win ność. Dzię ku ję za wszyst kie bło go sła wień -
stwa otrzy ma ne od Cie bie i pro szę o wzmian kę
w Two ich mo dli twach, abym mógł po zo stać
w Chry stu sie do koń ca.

Twój brat w Chry stu sie,

M. E. RIEMER – Mo. 

66 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

SZCZĘŚCIE CZYNI CIĘ SŁODKIM,

PRÓBY CZYNIĄ CIĘ SILNYM,

SMUTKI CZYNIĄ CIĘ LUDZKIM,

NIEPOWODZENIA CZYNIĄ CIĘ
POKORNYM,

SUKCES CZYNI CIĘ
ENTUZJASTYCZNYM,

ALE TYLKO BÓG

CZYNI CIĘ ZWYCIĘSKIM. 

PA M I Ę TA M Y

W dniu 24 stycz nia 2014 r. w wie ku 94 lat zmar ła sio stra Ka ta rzy na Wa lasz czyk ze zbo ru w Cze cho -
wi cach -Dzie dzi cach. Jej dom i jej ser ce by ły przy sta nią dla bra ci przez po nad 50 lat.

W dniu 10.12.2013 r. zmarł br. Józef Urban w wieku 67 lat. Brat Józef - wieloletni brat starszy w zborze
w Lesznie był przez ostatnie 5 lat gospodarzem Konwencji w Lesznie.

W dniu 26.11.2013 r. zmarł br. Władysław Potocki w wieku 69.

W dniu 22 li sto pa da 2013 r. w wie ku 82 lat zmarł brat Ste fan No wak. Na służ bę Bo gu po świę cił się,
ma jąc 20 lat i przez 60 lat słu żył ja ko star szy zbo ru w Po zna niu oraz ja ko piel grzym po moc ni czy w kra -
ju i za gra ni cą. Przez po nad 20 lat był rów nież prze wod ni czą cym zbo ru w Po zna niu, dzię ki cze mu zo -
stał opi sa ny w książ ce „Kto jest kim w Po zna niu”. Służ ba dla Bo ga i bra ci by ła dla nie go naj waż niej -
sza i był jej cał ko wi cie od da ny. Był żo na ty, miał dwóch sy nów, rów nież wie rzą cych i ży ją cych bli sko Bo -
ga i słu żą cych bra ciom.

Dnia 5 marca 2013 r. w wieku 93 lat zmarła siostra Genowefa Kozłowicz ze zboru Pana w Gdańsku.

DATA PAMIĄTKI W 2014 r.

PAMIĄTKA ŚMIERCI NASZEGO PANA PRZYPADA W SOBOTĘ 12 KWIETNIA PO GODZ. 18.00. Tę
datę oblicza się w następujący sposób (wszystkie czasy podane są wg czasu Greenwich): Wiosenne
zrównanie dnia z nocą nastąpi 20 marca o godz. 16.58; nów, najbliższy tego zrównania, nastąpi 30
marca o godz. 18.45. Dodając 2 godz. i 21 minut otrzymamy czas Jerozolimski - 30 marca, godz.
21.06. Odpowiednio 1 Nisan przypada od 30 marca, godz. 18.00, do 31 marca, godz. 18:00, a 14
Nisan rozpocznie się 13 dni później - w sobotę 12 kwietnia, o godz. 18.00, a skończy się w niedzielę,
13 kwietnia, o godz. 18.00. Dlatego Pamiątka powinna być obchodzona po godz. 18.00 w sobotę 12
kwietnia.

Niechaj Pan pobłogosławi Was w przygotowaniach do tej Pamiątki i upamiętnieniu tego
wspaniałego wydarzenia.

Prosimy o niezwłoczne przysyłanie sprawozdań.

O G Ł O S Z E N I E
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Drodzy Bracia i Siostry w Niemczech i w Polsce: Styczeń 2014

Dom Bi blij ny (w USA) zwró cił uwa gę na fakt, że nie któ rzy ze sług mia no wa nych przez LHMM
od pew ne go cza su pu blicz nie na ucza ją tak zwa nej „po stę pu ją cej praw dy”, przed sta wia jąc sie bie
sa mych ja ko ma ją cych upo waż nie nie z Do mu Bi blij ne go (NIE POSIADAJĄC GO) i żą da ją, aby bra -
cia przyj mo wa li te na uki, mi mo że nie zo sta ły one przed sta wio ne w cza so pi śmie Te raź niej sza Praw -
da. Jak wo bec te go bra cia mo gą „do świad czać wszyst kich rze czy” (1 Tes. 5:21, KJV), je śli my śli są
przed sta wia ne je dy nie słow nie, a nie w na szych cza so pi smach? Dom Bi blij ny pra gnie wy ja śnić, że
te na uki i rosz cze nio we (kle ry kal ne) tak ty ki NIE są apro bo wa ne przez Dom Bi blij ny! Zo sta ło to
po twier dzo ne pu blicz nie przez fakt, że Brat Dan He rzig zo stał wy sła ny do Pol ski spe cjal nie w ce -
lu wy ja śnie nia sta no wi ska Do mu Bi blij ne go w tych spra wach.

Pan do zwo lił, aby te dzia ła nia trwa ły obec nie przez pe wien czas, naj wy raź niej w ce lu wy pró -
bo wa nia pew nych przy wód ców w na szym ru chu. To spo wo do wa ło licz ne dzia ła nia prze sie waw -
cze [nie wła ści we na uki i kle ry kal ne tak ty ki] ze stro ny pew nych wy bit nych bra ci. Pan pod dał te bez -
praw ne dzia ła nia pod roz wa gę Do mu Bi blij ne go, wska zu jąc nam przez to, że nad szedł czas, by po -
wie dzieć „da lej nie po stą pią” (2 Tym. 3:9). W Do mu Bi blij nym uwa ża my za nie zbęd ne pod ję cie
pew nych dzia łań w ce lu sko ry go wa nia złe go po stę po wa nia tych jed no stek, któ re wy bra ły dro gę
prze ciw ko za le ca nym za rzą dze niom LHMM, tak jak zo sta ły po da ne przez na sze go Pa sto ra. Te błą -
dzą ce jed nost ki wy bie ga ją przed Pa na (na wła sne ry zy ko) i dzia ła ją ja ko kle ry ka ło wie w swych rosz -
cze nio wych po sta wach.

Pan pod dał te spra wy na szej uwa dze i obec nie do strze ga my błą dzą cych wo dzów, któ rzy oskar -
ża li bra ci, sprze ci wia ją cych się w ja kiś spo sób tym „tak zwa nym no wym praw dom” i kle ry kal nym
tak ty kom. Oka zu je się, że bra cia, na któ rych się rzu ca oskar że nia, trwa ją w do brej wie rze, słu żąc
Pa nu za po śred nic twem LHMM. Gdy roz wa ży li śmy te spra wy, sta ło się dla nas nie zbęd ne na pi sa -
nie prze ciw ko ich fał szy wym na ukom i nad uży wa niu za rzą dzeń ja ko ogra ni czo nych, przy krych,
a być mo że na wet znie sła wia ją cych. Nie ste ty, ci na uczy cie le (któ rym po wie rzo no Praw dę Epi fa nicz -
ną) nie są w har mo nii z ty mi za rzą dze nia mi, lecz są w zgo dzie z nie wier nym kle rem z prze szło ści
oraz ich stron ni czy mi zwo len ni ka mi, któ rzy (pod czas Pa ru zji) wy stę po wa li prze ciw za rzą dze niom
na sze go Pa sto ra. Po stę pu jąc za przy kła dem na sze go Pa sto ra za uwa ża my, że on nie po zwa lał so bie
na od wró ce nie się od obro ny Praw dy oraz od oba la nia sprze ci wia ją cych się jej błę dów; po dob nie
my nie po zwo li my so bie na od wró ce nie się od Praw dy przez po dob ne nie kul tu ral ne przed sta wia -
nie i błęd ne na uki na szych dni. 

Ko rzy sta jąc z przy kła du na sze go Pa sto ra, „zo sta li śmy po sta no wie ni w ce lu obro ny i umoc nie -
nia Praw dy Epi fa nicz nej” po da wa nej przez Pa na. Bę dzie my dzia łać zgod nie z tym, kie dy kol wiek
po trze by bra ci (owiec) i Praw dy bę dą te go wy ma gać. To są te sa me sa mo lub ne i stron ni cze po wo -
dy, któ re po bu dza ły do dzia łań po dob nych do kle ry kal nych, aby wy śmie wać się z na sze go Pa sto -
ra w je go sto sow nej dzia łal no ści, i któ re po bu dza ją rów nież błą dzi cie li Epi fa nii do wy śmie wa nia
się z nas w na szych od po wied nich dzia ła niach (2 Tym. 3:1-9); wer set 9 wska zu je, że Bóg przez
Swych rzecz ni ków zu peł nie ob ja wi tych, któ rzy uczą błę dów. Dom Bi blij ny jest ku sto szem Praw -
dy Epi fa nicz nej, za tem gdy by śmy prze sta li bro nić Praw dy i jej za rzą dzeń przed pró ba mi od rzu ce -
nia jej lub róż nych jej za ry sów, Pan z pew no ścią po wo łał by na na sze miej sce ko goś in ne go do obro -
ny Praw dy. 



Jed nak że cze ka li śmy na Pa na, aż On naj pierw ob ja wi błą dzą ce jed nost ki, lecz na wet wów czas
za cho wu je my czuj ność, aby nie sprze ci wić się Bo skim spo so bom po stę po wa nia; bo je śli tak zro -
bi my, z pew no ścią od wró ci się to na na szą szko dę. Bo skie dro gi są naj lep sze, pro wa dzą do od po -
czyn ku, po nie waż one wszyst kie są pla no wa ne przez Nie go (PT 1946, s.149; E 2, s.91). Bóg za cho -
wa je dy nie tych, któ rzy są naj bar dziej wy pró bo wa ni i do świad cze ni, tak jak był nasz Pan Je zus
(Żyd. 5:8). 

Bóg Je ho wa mó wi o sku tecz no ści Swe go Sło wa w Pro roc twie Iza ja sza 55:11: „Ta kie bę dzie sło -
wo Mo je, któ re wyj dzie z ust Mo ich; nie wró ci się do Mnie próż no, lecz uczy ni to, co Mi się po -
do ba i po szczę ści mu się w tym, na co je po ślę”. Choć wie lu wo kół nas upa da, to je śli za cho wa -
my wia rę, znaj dzie my miej sce w Kró le stwie Bo żym, tak jak Pan obie cał, i usły szy my Je go za pro -
sze nie: „do brze słu go do bry i wier ny”. 

Ocze ku je my na Pa na, sta ra jąc się o Je go kie row nic two. 
Słu żba Duchowa Sztan da ru Bi blij ne go (LHMM) USA

Do łą cza my nie któ re my śli z pism Pa sto rów Pa ru zji i Epi fa nii: 

R -5948 Pro blem ser ca
„Wła ści wa po sta wa ser ca przyj mu je Bo ską de cy zję nie tyl ko ja ko mą drzej szą, lecz ja ko bar dziej

słusz ną niż na sza wła sna. Wo bec te go, je śli do strze ga my, że ci, któ rzy ko rzy sta li ze świa tła Te raź -
niej szej Praw dy, zo sta li opusz cze ni przez Pa na i wpro wa dze ni w ciem no ści ze wnętrz ne, to na su wa
się wnio sek, że za nim zo sta li w ten spo sób opusz cze ni, mu sia ło się w nich po ja wić „ser ce złe i nie -
wier ne, któ re od stę po wa ło by od Bo ga ży we go”. „Wier ny jest Ten, któ ry obie cał”, bo „je śli by ktoś
chciał czy nić wo lę Je go [Oj ca], bę dzie umiał roz po znać, któ ra dok try na po cho dzi od Bo ga” (Ja -
na 7:17, KJV). Za tem je śli kto kol wiek tra ci dok try ny Chry stu sa, bę dąc wcze śniej za po zna ny z ni -
mi, z pew no ścią do ko na ło się wię cej niż tyl ko za gma twa nie w je go umy śle, je go ser ce mu sia ło przed -
tem od dzie lić się od Pa na; po nie waż tak dłu go, jak dłu go miesz ka my w Nim, nie jest moż li we, aby
si dła te go „złe go dnia”, tej „go dzi ny po ku sze nia” za mknę ły nas w pu łap ce. Nikt nie mo że nas wy -
rwać z Oj cow skiej rę ki; On jest zu peł nie zdol ny do te go, by roz to czyć nad na mi opie kę”. 

E 16, s.175
„Wśród nich nie wąt pli wie bę dzie wie lu na uczo nych w Pi śmie i fa ry ze uszy ze żniw Wie ku Ży -

dow skie go i Ewan ge lii (Mat. 23:33), któ rzy swy mi grze cha mi, szcze gól nie prze ciw ko Bo skiej Praw -
dzie, tak bar dzo pod ko pa li swo je cha rak te ry, że w nie któ rych przy pad kach nie bę dą mo gły ich zre -
for mo wać na wet za bie gi Ty siąc le cia. Star cy, któ rzy nie wy peł nia ją swo ich ty siąc let nich dni do bry -
mi uczyn ka mi, to ci, któ rzy pod ko niec Ty siąc le cia – w Ma łym Okre sie – oka żą się nie god ni ży cia
i zo sta ną ska za ni na wtó rą śmierć”. 

Ba daj Sło wo Bo że, abyś się oka zał przed Bo giem do świad czo nym pra cow ni kiem, któ ry nie za wsty -
dził by się, wła ści wie roz róż nia jąc Sło wo Praw dy – 2 Tym. 2:15.

Ten wer set Man ny za pra sza nas do „spraw dza nia wszyst kich rze czy”, ja ko Bo skiej me to dy na -
ucza nia (a nie przez czy jeś żą da nie przy ję cia), po nie waż na uka nie mo że zo stać spraw dzo na, je że -
li nie zo sta ła opu bli ko wa na. 

Po da je my my śli Bra ta John so na: 
„Dzie ci Bo że, szcze gól nie te bę dą ce na uczy cie la mi, nie po win ny przyj mo wać przed sta wia nych

im opi nii śle po i bez myśl nie. Po win ny je stu dio wać i ana li zo wać, co do ich zgod no ści wza jem nie
ze so bą, z wer se ta mi i dok try na mi Bi blii, z Bo skim cha rak te rem i Oku pem Chry stu sa oraz z fak -
ta mi i ce la mi Bi blii w od nie sie niu do Bo ga, Chry stu sa, Ko ścio ła i świa ta. Lud Bo ży po wi nien przyj -
mo wać tyl ko te rze czy, któ re są w har mo nii z ty mi sied mio ma pew ni ka mi. Ta kie stu dio wa nie
i spraw dza nie jest ko niecz ne, je śli chce my być uzna ny mi pra cow ni ka mi dla Bo ga. Dzię ki nie mu ni -
gdy nie bę dzie my mu sie li od cho dzić ze spusz czo ną gło wą, za wsty dze ni po raż ką w dys ku sji z opo -
nen ta mi; bę dzie my też mo gli co raz le piej od róż niać po szcze gól ne za ry sy Sło wa, po da ją ce nam ja -
sne i wła ści we po glą dy na po szcze gól ne dok try ny, przy ka za nia, obiet ni ce, na po mnie nia, pro roc -
twa, hi sto rie i ty py Bi blii, wraz ze zdol no ścią do po słu gi wa nia się ni mi” (Man na na 20 grud nia,
P’34,175). 

Słu żba Duchowa Sztan da ru Bi blij ne go (LHMM), USA


