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NIE uwa ża my, że wy ra że nie „świat” w wer se cie
„Nie mi łuj cie świa ta” ozna cza ludz kość czy

pla ne tę, na któ rej ży je my. My ślą te go tek stu szcze-
gól nie wy da je się być obec ny po rzą dek rze czy,
po nie waż grec kie sło wo, prze tłu ma czo ne tu taj
na świat, to ko smos, któ re ozna cza usta lo ny po rzą -
dek. My po win ni śmy oce niać pięk no na tu ry. Po-
win ni śmy mi ło wać ludz ką ro dzi nę, któ rą Bóg ta -
kże mi łu je, choć nie w ta kim zna cze niu, w ja kim
mi łu je Ko ściół Chry stu so wy. Czy ta my: „Al bo wiem
tak Bóg umi ło wał świat, że Sy -
na Swe go jed no ro dzo ne go dał,
aby ka żdy, kto w Nie go wie rzy,
nie zgi nął, ale miał ży wot wiecz -
ny” (Ja na 3:16). 

Kie dy Świę ty Jan mó wi, „Nie
mi łuj cie świa ta”, je go sło wa nie
mo gą być ro zu mia ne, że od no -
szą się do świa ta ludz ko ści. Dla
świa ta po win ni śmy mieć sym-
pa tię po dob ną do tej, któ rą Nie-
biań ski Oj ciec ma dla upa dłej
ludz ko ści. Pi smo Świę te in for -
mu je nas, że obec ny po rzą dek
lub uło że nie spraw na zie mi jest
zu peł nie po zba wio ne har mo nii
z wo lą lub ce lem Bo ga, po nie -
waż świa tem rzą dzi sa mo lub -
stwo. Bo skim za rzą dze niem jest,
by mi łość pa no wa ła wśród Bo skich stwo rzeń. „Bóg
jest mi ło ścią, a kto miesz ka w mi ło ści, w Bo gu
miesz ka” (1 Ja na 4:8, 16). 

Świat funk cjo nu je na in nych za sa dach niż mi-
łość. Ka żdy sa mo lub nie usi łu je gro ma dzić bo gac -
twa dla sie bie, na wet gdy w mię dzy cza sie je go są-
siad po zo sta je bez środ ków do ży cia. Wie lu lu dzi
ży je w luk su sie, cho ciaż zda ją so bie spra wę z fak -
tu, że in nym bra ku je środ ków na za spo ko je nie ży-
cio wych po trzeb. Nie któ rzy ubie ga ją się o wła dzę,
by pa no wać nad ludź mi, nie z my ślą o ich pod nie-
sie niu, lecz w ce lu wy ko rzy sta nia ich do swych
sa mo lub nych ce lów i po bu dek. Ten duch sa mo -
lub stwa na le ży do obec ne go po rząd ku rze czy.
Wszę dzie do strze ga my je go dzia ła nie. 

Duch te go świa ta wy ko rzy stu je wszyst kie si ły
na tu ry i sta ra się pa no wać nad ni mi, by do sto so -
wać je do swo ich wła snych sa mo lub nych in te re -
sów. To praw da, że wie le do bra wy ni ka po śred nio
z te go du cha sa mo lub stwa. Na przy kład, czło wiek
po sia da ją cy wiel ką mia rę du cha pró żnej chwa ły,
mo że przy no sić ko rzyść in nym dla swych wła-
snych sa mo lub nych ce lów. Ge ne rał w swej słu żbie
mo że prze ja wiać tak du żo py chy, że aby zy skać
dla sie bie chwa łę, bę dzie dbał o swych żoł nie rzy

oraz o ich sto sow ny ubiór. Nie-
któ re z osób zaj mu ją cych wy-
so kie sta no wi ska w świe cie
biz ne su, wy ko nu ją do brą słu -
żbę dla świa ta i przy oka zji bło-
go sła wią wie lu lu dzi, speł nia -
jąc swe wła sne pra gnie nia. 

SA MO LUB STWO
– DU CHEM TE GO ŚWIA TA
Gdy by wszyst kie z wiel kich
świa to wych przed się wzięć by -
ły po dej mo wa ne z uwa gi na
do bro ludz ko ści, ich duch nie
był by sa mo lub ny. Wie my rze-
czy wi ście, że wie le się ro bi, by
po móc tym, któ rzy są po trze -
bu ją cy i że czę sto, gdy mo tyw
jest wła śnie ta ki, jest on błęd-

nie in ter pre to wa ny i źle oce nia ny ja ko sa mo lub -
ny. Lecz „Pan pa trzy na ser ce” (1 Sam. 16:7). Ci,
któ rzy ma ją sa mo lub ne ser ce, sa mo lub ne in ten -
cje, na dal bę dą mi ło wać rze czy te go świa ta. Pro-
por cjo nal nie do te go jak wy ka zu je się im, że nad-
cho dzi no wy po rzą dek rze czy, to sa mo lub nie
uspo so bio ne jed nost ki nie bę dą sym pa ty zo wać
ze zmia ną dys pen sa cji. 

Je śli ktoś pro wa dzi wiel kie przed się wzię cie dla
tych, któ rzy bę dą mie li spo sob ność sko rzy stać z je -
go do bro dziejstw, ta ki czło wiek bę dzie się cie szył,
że nad cho dzi lep szy czas. Czło wiek, któ ry na praw -
dę ra du je się, że bę dzie lep szy po rzą dek rze czy,
nie bę dzie miał du cha, któ ry do mi nu je w te raź niej -
szym po rząd ku rze czy. On bę dzie miał Du cha Bo-
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Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość
pieniędzy – 1 Tym. 6:10

NIE MIŁUJCIE ŚWIATA
... ani tych rze czy, któ re są na świe cie. Je śli ktoś mi łu je świat,

nie ma w nim mi ło ści Oj cow skiej – 1 Ja na 2:15.



że go, Du cha Mi ło ści, du cha, któ ry bę dzie do mi -
no wał w po rząd ku rze czy, ja ki za pa nu je pod czas
ty sią ca lat pa no wa nia Chry stu sa. 

Wie le osób ma po sta wę umy słu, któ ra mó wi,
„Mój pra co daw ca jest bo ga ty. Gdy tyl ko ja bę dę
mieć spo sob ność, by po móc so bie przy po mo cy
je go pie nię dzy, zro bię tak i za ro bię ile tyl ko bę dzie
mo żli we”. Ta cy lu dzie mi łu ją obec ny po rzą dek
rze czy, nie za le żnie od te go czy są bo ga ci, czy bied -
ni. Wie lu ubo gich lu dzi mi łu je rze czy te go świa ta
i ma na dzie ję, że pew ne go dnia do sta ną to, co im
się na le ży.

Są lu dzie, któ rzy mó wią: „Och, ja nie mi łu ję
świa ta ani je go sa mo lub ne go du cha!”. Oni sprze-
ci wia ją się je mu i mó wią: „To jest bar dzo sa mo -
lub ny świat”. Jed nak oni za-
bie ga ją o wszyst ko, co za do -
wo li ich ja oraz ich sa mo lub -
ne pra gnie nia. Cho ciaż po tę -
pia ją po stę po wa nie świa ta,
roz ko szu ją się w do brych
rze czach do star cza nych
przez świat – w do mach, sa-
mo cho dach, elek tro ni ce,
ubra niach itp. Wie lu od czu -
wa, że po trze bu je tych rze-
czy, aby ich uszczę śli wi ły.
Ta kie oso by oczy wi ście mi-
łu ją rze czy te go świa ta na -
wet, je śli ro bią z nich do bry
uży tek. 

Stwier dze nie, że w ka ż -
dym, kto ma po sta wę umy-
słu, któ ra mi łu je świat i rze -
czy na le żą ce do nie go, nie ma
mi ło ści Oj cow skiej, wy da je się po wa żnym za rzu -
tem. Nie ma my na my śli, że ta ka oso ba w ogó le nie
ma mi ło ści do Oj ca i że Oj ciec w ogó le nie ma dla
niej mi ło ści. Wy da je się, że Apo stoł kie ru je to prze-
sła nie do na śla dow ców Je zu sa. Ci, któ rzy zo sta li
przy ję ci do Bo skiej ro dzi ny, mu szą sta le trwać
w mi ło ści do Bo ga, bo ina czej nie zo sta ną po li cze -
ni za człon ków tej kla sy. 

Za tem, ja kie jest peł ne zna cze nie wy ra że nia
„nie ma w nim mi ło ści Oj cow skiej”? Dla nas to
wy ra że nie ozna cza, że mi łość Oj cow ska nie zdo by -
ła zu peł nej kon tro li w je go ser cu oraz że to zna czy-
ło by, iż osta tecz nie – choć od nie sie zwy cię stwo
nad swo im sa mo lub nym uspo so bie niem – nie zo-
sta nie przy ję ty za sy na.

Wszę dzie wo kół nas jest duch sa mo lub stwa.
Ka żde dziec ko Bo że po win no strzec się przed
nim oraz przed chę cią uczest ni cze nia w rze czach

te go świa ta. Po win ni śmy dą żyć do ta kie go sta nu
ser ca, któ ry bę dzie przy jem ny Bo gu. Po win ni -
śmy się sta rać, by po zby wać się du cha te go świa -
ta, a być na peł nie ni Du chem Oj ca. To nie zna czy,
że nie ma my oce niać pięk nych rze czy lub że nie
ma nam się po do bać, gdy wi dzi my, jak in ni ubie-
ga ją się o do bro świa ta; lecz na ile to nas do ty czy,
nie po win ni śmy być usa tys fak cjo no wa ni żad ną
z tych rze czy.

DWA RO DZA JE MO TY WÓW 
Ja kie kol wiek ta len ty po sia da my, po win ni śmy zu-
ży wać je dla do bra ludz ko ści, w ka żdym ro dza ju
pra cy, któ ra mo że być na chwa łę Bo ga. Na wet do -
bra pra ca mo że być po dej mo wa na ra czej z po bu -
dek du cha te go świa ta niż z Du cha Bo że go; to zna-

czy, ona mo że być wy ko ny -
wa na za to, co mo że my
otrzy mać od dru gich w po -
sta ci pie nię dzy, ho no ru czy
wpły wu; lub z dru giej stro -
ny, ona mo że być po dej mo -
wa na dla do bra, któ re my
pra gnie my uczy nić dru gim. 

Naj wy ższym ze wszyst kich
ro dza jów słu żby jest usłu -
ga Sło wem Bo żym. Na wet
ta szla chet na słu żba mo że
ta kże być świad czo -
na z dwóch mo ty wów – mi-
ło ści do Oj ca lub mi ło ści
do sie bie. Fak tycz nie, nie-
któ rzy są za in te re so wa ni

słu żbą wy łącz nie dla chle ba
i ryb, dla za szczyt ne go sta-
no wi ska, ja kie to da je im

w świe cie lub wśród bra ci, po nie waż oni nie zna -
ją ni cze go, co słu ży ło by im le piej.

Bez wąt pie nia, są też ta cy, któ rzy przy stą pi li
do słu żby nie dla sa mo lub nych po wo dów, lecz
dla te go, że pra gną słu żyć Bo gu, słu żyć Praw dzie,
słu żyć Je go lu do wi. Tyl ko Pan wie, co skła nia ka -
żde go, któ ry przy stę pu je do słu żby. Lecz po nie -
waż ży je my w dniu, któ ry bę dzie do świad czał
pra cy ka żde go czło wie ka, Bóg wy ka że, ja kie go
ro dza ju jest ta pra ca – uka że mo ty wy, ja kie są
za na szy mi czy na mi (1 Kor. 3:13). Czy roz wi ja my
sła bość, któ ra sta ra się, aby na sza słu żba dla Nie -
go świe ci ła przed brać mi, a przez to schle bia ła
na sze mu ego?

Ci, któ rzy słu żą je dy nie z po bu dek du cha te go
świa ta, bę dą zi ry to wa ni wszyst kim, co sprzy ja praw-
dzie i od po wied nio do te go, jak ich ziem skie in te re -
sy bę dą cier pieć, oni bę dą roz gnie wa ni. Jed na kże

Przyszłość ludzkości jest świetlana
Obj. 21:3, 4
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ci, któ rzy ma ją wła ści we go du cha, bę dą ra do wać
się wszyst kim, co bę dzie po moc ne dla ludz ko ści,
wszyst kim, co bę dzie na chwa łę Bo gu, wszyst kim, co
spra wi, że Bi blia bę dzie ła twiej zro zu mia na.

Istot nie, mo że my przy pusz czać, że praw dzi wą
pró bą, któ ra nas do ty czy, bę dzie wy ka za nie, czy
mi łu je my świat – rze czy obec ne go cza su – czy też
naj wy ższą mi ło ścią da rzy my Bo ga. W mia rę upły -
wu cza su, co raz bar dziej nie mo żli we bę dzie po go-
dze nie du cha mi ło ści i du cha sa mo lub stwa. Ci,
któ rzy mi łu ją Bo ga, w ogó le nie bę dą w zgo dzie
z du chem obec ne go złe go świa ta. 

„Nie mi łuj cie świa ta!”
Ten, w któ re go ser cu mi łość do pró żno ści

miej sce swe zna la zła
Nie jest zdol ny, by wznieść się po nad to,

co świa to we. 
„Nie mi łuj cie świa ta!”

Jak kol wiek do brze to brzmi;
kto mi łu je ten pró żny świat – 
Nie ma w nim mi ło ści Bo żej.

BS ‘12, 18-19

Masowe zgromadzenie Zydów
9 Paź dzier ni ka 1910

W Hi po dro mie w No wym Jor ku

.

Char les T. Rus sell, Pa stor zbo ru w Bro okly nie
prze mó wił do roz en tu zja zmo wa ne go au dy to -

rium w Hi po dro mie, w No wym Jor ku.

Pa stor otrzy mał za pro sze nie, by prze mó wić
na ma so wym zgro ma dze niu Ży dów w wiel kim
no wo jor skim Te atrze Hi po drom. Oto za pro sze nie
i od po wiedź Bra ta Rus sel la na nie: 

No wy Jork, 20 wrze śnia 1910.
Pa stor C.T. Rus sell, Bro oklyn, N.Y. 
SZA NOW NY PA NIE: Pań skie życz li we za in te -
re so wa nie się lo sa mi na ro du ży dow skie go w cią -
gu mi nio nych lat nie uszło na szej uwa dze. Po tę -
pie nie przez Pa na okru cieństw do ko ny wa nych
prze ciw ko na sze mu na ro do wi w imię chrze ści -
jań stwa, do dat ko wo zwięk szy ło na sze prze ko -
na nie, że jest Pan na szym szcze rym przy ja cie -
lem. Pań ski wy kład „Je ro zo li ma a ży dow skie na-
dzie je” ude rzył w czu łe stru ny serc wie lu przed-
sta wi cie li na sze go na ro du. Mi mo to, przez pe-
wien czas wąt pi li śmy, czy ja ki kol wiek chrze ści -
jań ski du chow ny jest w sta nie na praw dę za in te -
re so wać się Ży dem, ja ko Ży dem, a nie je dy nie
z na dzie ją na wró ce nia go na chrze ści jań stwo. To
wła śnie te od czu cia spra wi ły, że nie któ rzy z nas
po sta no wi li po pro sić Pa na o po da nie pu blicz ne -
go oświad cze nia na te mat isto ty pań skie go za in -
te re so wa nia na szym lu dem, i pra gnie my Pa -

na za pew nić, że po da ne przez Pa na oświad cze -
nie by ło dla nas bar dzo sa tys fak cjo nu ją ce. W tym
oświad cze niu za pew nił nas Pan, że nie za chę ca
Pan Ży dów do sta nia się chrze ści ja na mi i do łą -
cze nia do ja kiejś sek ty czy stron nic twa pro te -
stanc kie go lub ka to lic kie go. To oświad cze nie, Pa-
sto rze Rus sell, zo sta ło sze ro ko roz po wszech nio -
ne przez ży dow ską pra sę. Od czu wa my za tem, że
ja ko na ród nie po win ni śmy się ni cze go oba wiać
z pań skiej stro ny. Wprost prze ciw nie, w tym
oświad cze niu wspo mniał Pan, że pod sta wą pań-
skie go za in te re so wa nia na szym na ro dem są

Hipodrom w Nowym Jorku w 1907 roku



W cią gu ty go dnia po prze dza ją ce go Ma so we Zgro-
ma dze nie na sto iskach z ga ze ta mi sprze da no ty sią -
ce ko pii spe cjal nej ga ze ty wy dru ko wa nej w ję zy ku
ji disz, któ ra by ła też do łą cza na do in nych ży dow -
skich ga zet. Ga ze ta ta za wie ra ła cy ta ty z pism i ka -
zań Bra ta Rus sel la oraz spra woz da nie z je go od-

kryć w Pa le sty nie, do ko na nych w cza sie nie-
daw nej pod ró ży do Zie mi Świę tej. W tej ga ze cie
zna la zły się dwa bar dzo wy mow ne ry sun ki.

Je den ry su nek przed sta wiał sę dzi we go Ży da
sie dzą ce go na cmen ta rzu, oto czo ne go na grob -
ka mi. Ka żdy z na grob nych ka mie ni re pre zen to -
wał mar twe na dzie je Ży dów. Ten ry su nek wska-
zu je, że Ży dzi osią gnę li swój kres – że wszyst kie
ich na dzie je by ły prak tycz nie mar twe oraz że
nie wie dzie li, w któ rą stro nę się zwró cić. 

Dru gi ry su nek przed sta wia bu dzą ce go się Ży -
da – on sły szy głos, spo glą da ze zdzi wie niem
i wi dzi Pa sto ra Rus sel la trzy ma ją ce go w rę ce zwój
z ich pro roc twa mi i wska zu ją ce go im na No we
Je ru za lem w tle, któ re wkrót ce po wsta nie z ru in
obec ne go mia sta oto czo ne go mu ra mi. 

Pa stor Rus sell owa cyj nie przy ję ty
przez he braj skie au dy to rium

Czte ry ty sią ce osób zgro ma dzo nych w Hi po -
dro mie okla ski wa ło czci god ne go ka zno dzie ję
z Bro okly nu orę du ją ce go za utwo rze niem pań-
stwa ży dow skie go. Słu cha cze, któ rzy przy by li,
by za py tać po ga ni na o po glą dy na te mat ich
re li gii od kry li, że on zga dza się z ich naj wa -
żniej szy mi wie rze nia mi. Po przy wi ta niu ich, ja -
ko jed ne go z naj bar dziej od wa żnych na ro dów

na zie mi, ka zno dzie ja mó wi, że kró le stwo mo że
do nich po wró cić oko ło 1914 ro ku. 

Nie zwy kły spek takl, pod czas któ re go czte ry
ty sią ce He braj czy ków en tu zja stycz nie okla ski -
wa ło po gań skie go ka zno dzie ję po tym, jak prze-
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świa dec twa na sze go Pra wa Za ko nu oraz po słan -
nic two na szych pro ro ków. Z pew no ścią do brze
Pan ro zu mie na sze zdu mie nie, gdy spo ty ka my
chrze ści jań skie go du chow ne go uzna ją ce go, że
w Bi blii znaj du ją się nie wy peł nio ne jesz cze pro-
roc twa, któ re na le żą do Ży dów, a nie do chrze ści -
jan oraz że te pro roc twa, we dług pań skich ba dań,
ma ją się wy peł nić w nie da le kiej przy szło ści, co
bę dzie mia ło do nio słe zna cze nie dla na sze go na-
ro du, a przez nas dla na ro dów świa ta. 

To wszyst ko, Pa sto rze Rus sell, skło ni ło nas
do utwo rze nia Ko mi te tu Ma so we go Zgro ma -
dze nia Ży dów, któ ry przez ni niej szy list za pra sza
Pa na do wy gło sze nia pu blicz ne go wy kła du skie-
ro wa ne go szcze gól nie do na sze go na ro du. Je śli
bę dzie Pan tak ła ska wy, by przy jąć na sze za pro -
sze nie, to po zwo li my so bie ta kże na za su ge ro -
wa nie te ma tu Pań skie go wy stą pie nia, któ ry, jak
wie rzy my, bę dzie bar dzo in te re su ją cy dla pu-

blicz no ści, a szcze gól nie dla Ży dów, mia no wi cie,
„Sy jo nizm w pro roc twie”. 

Je śli cho dzi o ter min spo tka nia, pro po nu je -
my, by od by ło się ono w nie dziel ne po po łu dnie,
9 paź dzier ni ka (1910) o godz. 15.00. Za re zer wo -
wa li śmy na ten ter min Hi po drom, naj więk szą
i naj pięk niej szą sa lę No we go Jor ku i ma my na-
dzie ję, że pro po no wa na da ta i miej sce spo tka ją
się z pań skim uzna niem. Ze swej stro ny za pew -
nia my du że au dy to rium głę bo ko za in te re so wa -
nych He braj czy ków, do któ re go mo gą ta kże do-
łą czyć in ni za in te re so wa ni. 

W na dziei na szyb ką od po wiedź z Pa na stro ny,
skła da my na sze pod pi sy,

Z po wa ża niem

KO MI TET MA SO WE GO ZGRO MA DZE NIA ŻY DÓW

BRO OKLYN, N.Y., 21 WRZE ŚNIA, 1910.
KO MI TET MA SO WE GO ZGRO MA DZE NIA ŻY DÓW,
NO WY JORK

PA NO WIE: Wa sze za pro sze nie do wy gło sze nia
prze mó wie nia na Ma so wym Zgro ma dze niu Ży dów
w no wo jor skim Hi po dro mie w nie dzie lę, 9 paź dzier-
ni ka o 15.00, do tar ło do mnie we wła ści wym cza sie.
Dzię ku ję za za ufa nie wy ra żo ne w tym za pro sze niu.
Za pro po no wa na da ta jest nie tyl ko wła ści wa w zwią -
z ku z ży dow skim No wym Ro kiem, lecz bar dzo od-
po wia da mo im wła snym pla nom, po nie waż 12 paź-
dzier ni ka wy je żdżam na spo tka nia w Lon dy nie oraz
w in nym miej scach w Wiel kiej Bry ta nii. 

Spo śród kil ku wy bit nych przed sta wi cie li wa sze -
go na ro du za pro po no wa nych do prze wod ni cze nia
w owym Ma so wym Zgro ma dze niu, wy bie ram Pa -
na Joh na Bar ron des sa, ja ko że mia łem przy jem ność
oso bi stej roz mo wy z nim, a po nad to zna ne mi jest je -
go bar dzo lo jal ne za in te re so wa nie wa szym lu dem.
Wie rzę ta kże, że za rów no je go oso ba, jak i ra dy, cie-
szą się wiel kim po wa ża niem w wa szym na ro dzie. 

Z wy ra za mi sza cun ku, 

C.T. RUS SELL
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mó wił do nich na te mat ich wła snej re li gii, od był
się wczo raj po po łu dniu w Hi po dro mie, gdzie
Pa stor Rus sell, słyn ny przy wód ca Bro oklyń skie -
go Do mu Mo dli twy, prze pro wa dził naj bar dziej
nie zwy kłą usłu gę. Czci god ny Pa stor zna ny jest
ze swe go nie kon wen cjo nal ne go po dej ścia. Je go
re li gia nie jest zwią za na z żad ną po je dyn czą or-

ga ni za cją i obej mu je, jak sam twier dzi, ca łą ludz-
kość. Pa stor po sia da swo je oso bi ste me to dy na-
ucza nia, lecz ni gdy nie uda ło mu się do ko nać
bar dziej nie zwy kłej rze czy niż ta – ni gdy też nie
od niósł tak wiel kie go suk ce su. Prze ko nał do sie -
bie au dy to rium, któ re przy by ło – przy naj mniej
nie któ rzy z nich – przy go to wa ne do dys ku sji
z nim i być mo że do wy ra że nia swe go sprze ci wu
wo bec te go, co mo gło się wy da wać wtrą ca niem
w ich spra wy. „Pa stor Rus sell za mie rza pod jąć
pró bę na wró ce nia Ży dów na chrze ści jań stwo”, te
sło wa wie lu wy po -
wia da ło przed spo -
tka niem. „On chce
nas na wró cić”. 

NAJ PIERW
PO WI TA ŁA GO

CIS ZA 
W tłu mie wy peł nia ją -
cym ogrom ną wi-
dow nię wi dać by ło
wie lu ra bi nów i na -
uczy cie li, któ rzy przy  -
by li, aby za pro te sto -
wać w ra zie, gdy by chrze ści ja nin za ata ko wał ich re-
li gię lub pró bo wał ich od niej od wró cić. Mie li dla nie -
go przy go to wa ne py ta nia i kry ty kę. Naj pierw po wi-
ta ła go mar twa ci sza. Lecz Pa stor nie pró bo wał na-
wró cić Ży dów. Ku ich bez gra nicz ne mu za chwy to -
wi, wska zy wał na do bre rze czy w ich re li gii, zga dzał
się z ni mi w naj istot niej szych ele men tach ich prze-

ko nań, od no szą cych się do ich zba wie nia. Wresz cie
na ko niec, po go rą cym opo wie dze niu się za pla na -
mi usta no wie nia dla Ży dów ich wła sne go pań stwa,
wy wo łał bu rzę okla sków, przwo dząc chó ro wi w sy -
jo ni stycz nym hym nie: „Ha ti kva – Na sza na dzie ja”. 

Hi po drom praw do po dob nie ni gdy nie go ścił
bar dziej za in te re so wa ne go au dy to rium. Ze wszy -

st kich krań ców mia sta przy by li po wa żnie na sta -
wie ni He braj czy cy, by wy słu chać te go, co w swo -
jej usłu dze bę dzie miał im do po wie dze nia ten
ob cy, po ga nin, i to w cza sie ich świą tecz ne go ty-
go dnia Rosz Ha Sza na. By li to spo koj ni, do brze
ubra ni, my ślą cy mę żczyź ni i ko bie ty. Wśród nich
by ło wie le pro mi nent nych po sta ci he braj skie go
świa ta li te rac kie go. Nie któ rzy z nich to wa rzy -
szy li Pa sto ro wi Rus sel lo wi, gdy sa mo cho dem po-
dą żał do Hi po dro mu, a na stęp nie za ję li miej sca
na wi dow ni. Przed sta wi cie le świa ta li te rac kie go

uzna li Pa sto ra za
mię dzy na ro do wej
sła wy pi sa rza i ba -
da cza w za kre sie ju-
da izmu i sy jo ni zmu.
Obec ni by li mię dzy
in ny mi: dr Ja cobs,
wy daw ca Ame ri can
He brew, W.J. So lo -
mon z He brew Stan-
dard, J. Bro sky,
współ  re dak tor te go
sa me go cza so pi sma,
Lo uis Lip sky, wy-

daw ca Mac ca be an, A.B. Lan dau z War he it, Leo
Wol fsohn, prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia Spo-
łecz no ści Ru muń skich, J. Pfef fer z Je wish We ekly,
S. Dia mont, re dak tor Je wish Spi rit, S. Gold berg, re-
dak tor Ame ri can He brew, J. Aron dess z Je wish Big
Stick oraz Gold man, re dak tor H’Yom, je dy ne go
dzien ni ka ży dow skie go.

Ży dow skie na dzie je po zor nie stra co ne Pro roc two oży wia ją ce ich na dzie je

Pastor Russell na scenie Hipodromu w 1910 r.



BRAK SYM BO LI RE LI GIJ NYCH 
Żad ne sym bo le ja kiej kol wiek re li gii nie pre zen -
to wa ły się przed oczy ma tych, któ rzy pa trzy li
na sce nę Hi po dro mu. Sce na by ła zu peł nie pu sta
z wy jąt kiem ma łe go pul pi tu oraz trzech po ko jo -
wych flag za wie szo nych u gó ry na je dwab nych
lin kach. Jed na z nich, to zna na bia ła je dwab -
na fla ga z gwiaz da mi i pa ska mi, na któ rej był
umiesz czo ny zło ty na pis „Po kój mię dzy na ro da -
mi”. Na dru giej fla dze wid nia ła tę cza i na pis
„Pax”. Trze cią fla gę sta no wił je dwab ny pas z mi -
nia tu ra mi wszyst kich flag na ro do wych. Nie by ło
żad nych wstę pów. Pa stor Rus sell, wy so ki, wy-
pro sto wa ny, z si wą bro dą, wkro czył na sce nę bez
żad nej za po wie dzi, uniósł rę kę, a po dwój ny
kwar tet z Bro oklyń skie go Do mu Mo dli twy za-
śpie wał pieśń „Ra do sny Dzień Sy jo nu”. Człon ko -
wie te go kwar te tu to: pa ni E.W. Bren ne isen, pa ni
E.N. De twe iler, pan na Blan che Ray mond oraz pa -
ni Ray mond, Emil Hir scher, C. Mey ers, J.P. Mac-
Pher son i J. Moc krid ge. Ich gło sy do sko na le się łą-
czy ły, a pieśń wy ko na na bez in stru men tal ne go
akom pa nia men tu wy war ła wiel kie wra że nie. 

Lecz wśród słu cha czy cią gle od czu wa ło się at-
mos fe rę nie uf no ści. Nie by ło okla sków, lecz wszy-
scy sie dzie li w mil cze niu, wpa tru jąc się w ro słą
po stać Pa sto ra. Jed nak kie dy za czął mó wić, słu-
cha no go z peł ną sza cun ku uwa gą. Do no śnym,
a mi mo to urze ka ją cym gło sem wy peł nił tę wspa-
nia łą sa lę kon cer to wą. Nie kon wen cjo nal ny du-
chow ny prze ma wiał tak, że ka żde je go sło wo by -
ło sły sza ne przez wszyst kich słu cha czy. Ton je go
gło su był przy jem ny dla uszu, a peł na wdzię ku ge-
sty ku la cja wkrót ce sku pi ła na so bie wszyst kie oczy
i za kil ka chwil je go do głęb na wie dza na oma wia -
ny te mat, prze mó wi ła do ich umy słów. Cho ciaż
na dal pa no wa ła ci sza, na sta wie nie do mów cy czte-
ro ty sięcz ne go au dy to rium „ocie pla ło” się. 

RE ZER WA I WĄT PLI WO ŚCI ZA NI KA JĄ 
Nie trwa ło dłu go, za nim wszel ka re zer wa i wąt pli -
wo ści zo sta ły roz pro szo ne dzię ki zu peł nej szcze-
ro ści i przy ja znej po sta wie Pa sto ra Rus sel la. Wte -
dy wspo mnie nie imie nia wiel kie go ży dow skie go
przy wód cy – któ ry, jak oświad czył mów ca, zo stał
po wo ła ny przez Bo ga dla tej spra wy – wy wo ła ło
bu rzę okla sków. Od tej chwi li pu blicz ność na le -
ża ła do Pa sto ra. Ży dzi sta li się dla nie go tak en tu -
zja stycz ni, jak gdy by był wiel kim ra bi nem al bo
sław nym mów cą ich wła snej re li gii. On na zwał
ich jed nym z naj bar dziej od wa żnych na ro dów
na zie mi – na ród, któ ry za cho wał swą wia rę wśród
prze śla do wań i okru cieństw ze stro ny wszyst kich
lu dzi na prze strze ni ty się cy lat. Prze po wie dział

też, że w nie dłu gim cza sie bę dą naj więk si na zie -
mi – nie tyl ko ja ko lu dzie, lecz ja ko na ród. Wy cią -
ga jąc wnio ski z daw nych pro roctw, Pa stor oświad-
czył, że przy wró ce nie kró le stwa Ży dów mo że na-
stą pić w tak nie dłu gim cza sie, jak rok 1914. Prze-
śla do wa nia za koń czą się, a na świe cie za try um fu -
je po wszech ny po kój i szczę ście.

Koń cząc swe prze mó wie nie, Pa stor po now -
nie pod niósł rę kę w kie run ku swo je go chó ru. Tym
ra zem za in to no wa li nie zwy kły, ob co brzmią cy,
sy jo ni stycz ny hymn „Na sza na dzie ja”, jed no z ar -
cy dzieł eks cen trycz ne go wschod nie go po ety, Im-
be ra. Bez pre ce den so we wy da rze nie, gdy chrze ści-
jań skie gło sy śpie wa ją ży dow ski hymn, wy wo łał
wiel kie za sko cze nie. Przez chwi lę he braj ska pu-
blicz ność nie do wie rza ła wła snym uszom. Na-
stęp nie, upew niw szy się, że jest to ich wła sny
hymn, za czę li tak żar li wie wi wa to wać i kla skać, że
nie spo sób by ło sły szeć mu zy kę. Po tem, przy dru -
giej zwrot ce, set ki osób do łą czy ły do śpie wu.
U szczy tu fa li en tu zja zmu wy wo ła ne go tą nad-
zwy czaj ną nie spo dzian ką przy go to wa ną przez
Pa sto ra, opu ścił on sce nę i spo tka nie za koń czy ło
się z koń cem hym nu. Przyj mo wał gra tu la cje
od wie lu mę żczyzn i ko biet, któ rzy przy by li z obo -
jęt nym, je śli nie wro gim, na sta wie niem. Jak wszy-
scy twier dzi li, Pa stor stał się przy ja cie lem wszyst-
kich, któ rzy go słu cha li. 

Po ni ższy tekst jest ste no gra ficz nym za pi sem
ca łe go wy kła du:

Syjonizm w proroctwie
PA STOR RUS SELL:
W wa szej obec no ści bę dę czy tał Pi smo Świę te
z prze kła du Le ese ra, we dług wer sji he braj skiej:
Psalm 102:14-17: „Ty po wsta niesz, o Pa nie, i oka żesz
mi ło sier dzie dla Sy jo nu; bo przy szedł dla nie go czas
ła ski, bo przy szedł czas na zna czo ny. Gdyż dla Two-
ich sług dro gie są je go ka mie nie i nad pro chem je -
go zmi łu ją się. Wów czas na ro dy bę dą bać się imie-
nia Pań skie go, a wszy scy kró lo wie ziem scy chwa ły
Two jej”. Ma la chia sza 3:1, 5, 6, 7: „Oto Ja po ślę Mo-
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je go po słań ca, któ ry przy go tu je dro gę przede Mną
i przyj dzie na gle do świą ty ni Swo jej Pan, któ re go
wy szu ka cie i po sła niec przy mie rza, któ re go wy żą-
da cie; bo oto przy cho dzi, mó wi Pan za stę pów...
I przy bli żę się do was z są dem i bę dę by strym
świad kiem... Bom Ja Pan – Ja nie zmie niam się, a wy
sy no wie Ja ku ba nie je ste ście znisz cze ni. Od dni wa-
szych oj ców od stą pi li ście od ustaw Mo ich i nie za-
cho wy wa li ście ich. Wróć cie do Mnie, a Ja po wró cę
do was, mó wi Pan za stę pów”.

Eze chie la 16:60-63: „Rze czy wi ście wspo mnę
na przy mie rze Mo je z to bą w dniach two jej mło-
do ści i usta no wię z to bą przy mie rze wiecz ne.
I wspo mnisz na dro gi two je i za wsty dzisz się, gdy
przyj miesz sio stry two je, za rów no te star sze od cie -
bie, jak i te młod sze od cie bie, i dam ci je za cór ki,
lecz nie dla te go, że by łaś wier na twe mu przy mie -
rzu. I usta no wię przy mie rze Mo je z to bą; a do -
wiesz się, że je stem Pa nem: po to, abyś wspo mnia -
ła i za wsty dzi ła się, i nie mo gła wię cej otwo rzyć ust
z po wo du twe go zmie sza nia, gdy prze ba czę to bie
wszyst ko, co czy ni łaś, mó wi Wie ku isty Pan”. 

Je re mia sza 31:31-37: „Oto dni idą, mó wi Pan,
kie dy uczy nię z do mem Izra ela i z do mem Ju dy
przy mie rze no we. Nie ta kie przy mie rze, ja kie
uczy ni łem z ich oj ca mi w dzień, w któ rym ują łem
ich za rę kę, aby wy pro wa dzić ich z zie mi egip-
skiej; któ re to przy mie rze oni zła ma li, cho ciaż Ja

by łem ich ma łżon kiem, mó wi Pan. Lecz to jest
przy mie rze, któ re Ja uczy nię z do mem izra el skim
po tych dniach, mó wi Pan, umiesz czę Mo je pra wo
w ich wnę trzu, a na ser cach ich na pi szę go; i bę dę
ich Bo giem, a oni bę dą lu dem Mo im. I ża den czło-
wiek nie bę dzie już uczył bliź nie go swe go ani bra -
ta swe go, mó wiąc, ‘Po znaj Pa na”, po nie waż oni
wszy scy Mnie po zna ją, od naj mniej sze go aż
do naj więk sze go z nich, mó wi Pan; bo od pusz czę
nie pra wo ści ich, a grze chów ich nie bę dę już wię-
cej pa mię tać. Tak mó wi Pan, któ ry da je słoń ce
na świa tło we dnie, za rzą dza księ życ i gwiaz dy
na świa tło w no cy, któ ry bu rzy mo rze, tak, że hu -
czą je go fa le – Pan za stę pów imię Je go. Je śli te za-
rzą dze nia od stą pią ode Mnie, mó wi Pan, wte dy
i po tom stwo Izra ela prze sta nie być na ro dem
przed ob li czem Mo im po wszyst kie dni. Tak mó -
wi Pan, je śli nie bio sa mo gą być zmie rzo ne z gó ry
i prze szu ka ne grun ty zie mi na do le, wów czas i Ja
od rzu cę ca łe po tom stwo Izra ela, z po wo du te go
wszyst kie go, co uczy ni li, mó wi Pan”. 

„Ciesz cie, ciesz cie lud Mój! mó wi Bóg wasz. Mów cie
(po cie szaj cie) do ser ca Je ru za le mu: ogła szaj cie mu, że się
już do peł nił czas po sta no wio ny je go, że jest od pusz czo -
na nie pra wość je go, i że wziął z rę ki Pań skiej w dwój na -
sób za wszyst kie grze chy swo je” Iza ja sza 40:1, 2. 

... ciąg dal szy na stą pi
BS ‘12, 20-23

NA RO DY ZWaz O NE NA WA DZE
„Pan, Bóg wasz, do świad cza was”

5 Mo jże szo wa 13:3

.

PO WY ŻSZY wer set w szcze gól ny spo sób sto su -
je się do lu du Pań skie go; lecz gdy pa trzy my

na dzi siej szy świat roz po zna je my, że Pan z pew -
no ścią „są dzi na ro dy”, szcze gól nie te, któ re zo sta -
ły ob fi cie po bło go sła wio ne Je go ła ską.

Na przy kład, zwróć my uwa gę na Eu ro pę: Jak
wspa nia le te na ro dy by ły bło go sła wio ne spo sob -
no ścia mi doj ścia do po zna nia Pa na! Przez ca ły czas
od dni Je zu sa i Apo sto łów Eu ro pa, w mniej szym
lub więk szym stop niu, po sia da przy wi le je Ewan-
ge lii. Po win ni śmy za sta no wić się nad tym, że
w ogól ny spo sób wpły wy chrze ści jań stwa ro ze -
szły się po ca łym świe cie, a szcze gól nie w Eu ro pie
i Ame ry ce. 

Stop nio wo świat za czął się uwa żać za chrze -
ści jan. Na ro dy Eu ro py są ogól nie okre śla ne ja -
ko „chrze ści jań stwo”. Jed na kże Bi blia oświad cza,
że świat nie jest chrze ści jań ski ani nie prze ja wia
Du cha Chry stu sa w swo im dzia ła niu. Dla te go
świat oszu ku je sam sie bie. W ta kim stop niu,
w ja kim na ro dy otrzy ma ły świa tło, one są od po-
wie dzial ne. Jed na kże Bi blia nie wska zu je, że
świat ma peł ną od po wie dzial ność. Peł ną od po -
wie dzial ność ma ją tyl ko ci, któ rzy pod ję li krok
zu peł ne go po świę ce nia się Bo gu przez Je zu sa;
tyl ko ci, któ rzy ma ją Du cha Świę te go. Oni zo-
sta li oświe ce ni i do szli do naj wy ższe go miej sca
spo sob no ści i bło go sła wie nia w Pa nu. Oni ma -
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ją głę bo ki wgląd w Je go Sło wo, któ re go in ni nie
po sia da ją. 

Sąd świa ta się roz po czął
Lecz o ile to do ty czy świa ta, bez tru du mo że my
do strzec, że w ta kim stop niu, w ja kim oni ro zu -
mie ją, ty le na le ży od nich wy ma gać. Mo że my być
zu peł nie pew ni, że Bóg wy ma ga wię cej od na ro -
dów Eu ro py, niż na ro dów Azji czy Afry ki, któ re
ma ją ma łą wie dzę o Bo gu. Wła śnie w obec nym
cza sie, kie dy bi blij na chro no lo gia wska zu je, że
dzie rża wa wła dzy dla po gań skich rzą dów wy ga -
sła, wi dzi my do kład nie to, cze go po win ni śmy się
spo dzie wać – że On do zwa la, aby te na ro dy sa me
prze cho dzi ły sąd; by ob ja wi ły swój praw dzi wy
stan umy słu i ser ca, by udo wod ni ły, czy zro bi ły
wła ści wy uży tek ze swych spo sob no ści i bło go sła -
wieństw na dro dze roz wo ju w spra wie dli wo ści,
czy też nie. 

Ró żne na ro dy chrze ś ci jań stwa ma ją wie le
do po wie dze nia na te mat Bo ga. Je go imię mo żna
zna leźć we wszyst kich tych kra jach. One trzy ma -
ją w gó rze Krzyż Chry stu sa w ze wnętrz ny spo sób,
za pew nia jąc miej sca do mo dli twy i na bo żeństw.
Ma ją bar dzo licz ne for my po bo żno ści, pod czas
któ rych gro ma dzą wie le bo gac twa i ma jęt no ści.
Ma ją ca łe za stę py ka pła nów i pa sto rów we wszyst-
kich de no mi na cjach. Mo gli by śmy się spo dzie wać,
że Eu ro pa i Ame ry ka,
ze wszyst ki mi ko rzy -
ścia mi i do świad cze nia -
mi mi nio nych dwu-
dzie stu wie ków, po win -
ny być w o wie le lep-
szym sta nie niż są – że
po win ni na uczyć się
o wie le wię cej od no śnie
te go, czym jest, a czym
nie jest, Duch Pań ski. 

Wy pusz cze nie wia tru 
W obec nym cza sie Bóg
po zwa la na wy pusz -
cze nie wia trów kon-
flik tów. Bóg po zwa la
na ro dom na ob ra nie ich
wła snej dro gi, aby udo wod ni ły so bie sa mym i in -
nym, że nie są ta kie, za ja kie się uwa ża ją, aby
ich ze trzeć na proch. One bę dą do pro wa dzo ne
do sta nu, w któ rym uświa do mią so bie wła sną
bez sil ność i wiel ką po trze bę Bo ga (Obj. 7:1-3). 

Gdy spoj rzy my wstecz na prze szłe ty siąc le cia,
to mo że my do strzec, że Bóg utrzy mu je lu dzi
na zie mi pod więk szy mi lub mniej szy mi ogra ni -
cze nia mi, po zwa la jąc im dojść tyl ko do pew ne go

punk tu w da nym cza sie. W prze ciw nym ra zie
oni daw no znisz czy li by sa mych sie bie. Ser ca upa-
dłej ludz ko ści są tak sa mo lub ne, że gdy by ludz-
ko ści po zwo lo no dzia łać bez żad nych ogra ni czeń,
ona daw no uni ce stwi ła by się sa ma. Lecz te raz
nad szedł Bo ski wła ści wy czas na wy pusz cze nie
wia trów kon flik tów, z ta kim re zul ta tem, że daw -
no prze po wie dzia na na wał ni ca gwał tow nie prze-
ta cza się przez świat (Dan. 12:1). Ucisk, roz prze -
strze nia się od na ro du do na ro du i wy glą da na to,
że osta tecz nie ka żdy na ród zo sta nie w nie go
wcią gnię ty – z pew no ścią ka żdy z tych, któ re
two rzy ły czę ści daw ne go im pe rium rzym skie go
(Dan. 2:44). Tak, kon flikt wy cho dzi po za gra ni ce
rzym skie go pa no wa nia i na wet Ame ry ka jest
w nie go włą czo na. 

Ludz kie umy sły błą dzą
Sta ny Zjed no czo ne otrzy ma ły wię cej ko rzy ści niż
in ne kra je. Na sze do cze sne bło go sła wień stwa po-
mna ża ły się z ka żdej stro ny. Nie mniej jed nak, mu-
si my przy znać, że ist nie je w tym kra ju wie le je dy -
nie ze wnętrz nych form po bo żno ści, ce re mo nie,
hi po kry zja, nie uczci wość i prze stęp czość. Wiel kie
świa tło (zro zu mie nie) zo sta ło udzie lo ne i w du żej
mie rze zi gno ro wa ne. Ten kraj, w cza sie re wo lu cji
wiel kie go uci sku, zo sta nie wcią gnię ty w wiel ką
za wie ru chę. Cho ciaż jest wie le chrze ści jań skich

wy znań w tym kra ju,
ze wnętrz nych form po-
bo żno ści po zba wio nych
war to ści, to wy da je się
bar dzo praw do po dob -
ne, że Ame ry ka nie
unik nie peł ne go udzia -
łu w są dzie na ro dów. 

Po nad to, wśród lu -
dzi na ca łym świe cie
wzra sta nie po kój,
a świat sta je się sza lo -
ny, po nie waż groź ne
ludz kie na mięt no ści są
po bu dza ne prze ciw ko
so bie. W kra jach bę dą -
cych w sta nie woj ny ten

spo sób dzia ła nia umac nia się (w oby dwu woj-
nach świa to wych żoł nie rze za bi ja li się na wza jem
ty sią ca mi – cza sa mi na wet osiem dzie siąt ty się cy
jed ne go dnia – na tu ral nym re zul ta tem te go by ło
mniej sze lub więk sze odrę twie nie żoł nie rzy
pod wzglę dem ich wra żli wo ści. Dzi siej szy świat,
ja ko ca łość, wy da je się mó wić Pa nu, mó wić Je go
lu do wi, któ ry nie jest z te go świa ta – oraz mó wić
anio łom, któ rzy się te mu przy pa tru ją, ja ki na-

Uczta Baltazara
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praw dę jest je go duch i ob ja wia, że to nie jest
Duch Pań ski. 

To przy po mi na nam o du chu Ja ku ba i Ja na,
dwóch Apo sto łów, któ rych nasz Pan na zwał „Sy-
na mi gro mu”, z po wo du ich od wa gi i ogni stej gor-
li wo ści. Przy pew nej oka zji pra gnę li, aby zstą pił
ogień z nie ba i znisz czył lu dzi z ma łej sa ma ry tań -
skiej wio ski, po nie waż od mó wi li sprze da nia chle -
ba na sze mu Pa nu i dwu na stu Apo sto łom. Lecz
Mistrz zga nił ich, mó wiąc: „Nie wie cie, ja kie go je-
ste ście du cha”; to zna czy, że oni sta li się Je go
ucznia mi, lecz jesz cze nie uświa da mia li so bie, ja ki
jest duch praw dzi we go ucznio stwa. Nic dziw ne -
go, że czy ni li rze czy prze ciw ne Pań skie mu Du-
cho wi (Łuk. 9:51-56). 

Gdy ucznio wie do stą pi li już spło dze nia z Du -
cha Świę te go pod czas Pięć dzie siąt ni cy, na wet nie

my śle li o uczy nie niu ta kiej rze czy; po nie waż wte -
dy otrzy ma li nie biań skie oświe ce nie i by li w sta -
nie do strzec, że Duch Chry stu so wy skła nia je go
po sia da cza do po mo cy in nym, a nie do ich znisz-
cze nia. Przed Pięć dzie siąt ni cą ci ucznio wie by li
gor li wy mi Ży da mi, od wa żny mi w obro nie te go,
co uwa ża li za do bre, ja ko prze ciw ne złu. Tak jest
obec nie w Eu ro pie, Ame ry ce i gdzie in dziej. Wie -
lu jest gor li wych i pró bu je zna leźć ja kiś do bry
po wód te go, co czy nią. 

Przy wód cy mó wią lu dziom ró żne rze czy.
W nie któ rych przy pad kach lu dziom mó wi się, że
ich wol ność i roz wój ich kra ju są po wstrzy my wa -
ne przez za zdro snych są sia dów. Z dru giej stro ny
mó wi się lu dziom, że mi li ta ryzm jest ich naj więk -
szym wro giem i dla te go mu si zo stać znisz czo ny.
Po obu stro nach roz wa żni lu dzie wy da ją się oszu-
ki wać sa mych sie bie my śląc, że ich spra wa jest
słusz na. Lecz sta je się co raz bar dziej jaw ne, że po-

pie ra się wiel kie zło, że pew ne błęd ne kon cep cje
ma ją wpływ na lu dzi. 

Sa mo lub stwo przy czy ną uci sku 
Praw dzi wym wy ja śnie niem jest, że Pan są dzi na-
ro dy – po zwa la jąc im, by lu dzie ob ja wi li swój
praw dzi wy stan. Co raz bar dziej świat ob ja wia, ja -
ki jest praw dzi wy po wód roz sze rza ją ce go się
wszę dzie uci sku – sa mo lub stwo. Ró żnym rzą dom
wrę cza się ła pów ki, ofe ru jąc zie mię i po wo du jąc,
że sta ją się stro ną w kon flik cie. To, co za tym stoi,
to nie ma lże obłęd. 

Ża den z tych na ro dów nie do strze ga te go, co
wi dzą ba da cze Bi blii. Na ro dy nie wie dzą, że Kró le -
stwo Bo że jest już we drzwiach, że Pa no wa nie Spra-
wie dli wo ści jest bli skie. Dla te go, oni nie ma ją te go
stop nia od po wie dzial no ści, ja ki ma my my, któ rzy
wi dzi my. Cho ciaż wszy scy wie dzą, że od bie ra nie
ży cia jest złem, to jed nak knu ją ró żne pla ny od bie -
ra nia lub utra ty ży cia, aby zdo być tro chę wię cej te-
ry to rium lub zy skać prze wa gę han dlo wą nad swy -
mi ry wa la mi. Wszę dzie jest prze ja wia ne sa mo lub -
stwo. Ono od wie ków dą ży do ry wa li za cji po mię -
dzy na ro da mi, po cią ga jąc za so bą kosz ty rzę du mi-
liar dów do la rów w wy ni ku przy go to wań do woj ny,
a roz strzy gnię cie ich kosz tu je ko lej ne mi liar dy do-
la rów – prócz za trwa ża ją cej utra ty ży cia. 

Spu sto sze nie i znisz cze nie
Nie je ste śmy w sta nie prze po wie dzieć wszyst kie -
go, co bę dzie mieć miej sce; tak więc po zo sta wia my
ten te mat, wie dząc je dy nie, że Pan za pla no wał
udzie lić świa tu tej wiel kiej lek cji, by zo stał zwie-
dzio ny oraz by sam się uka rał. Wszy scy lu dzie są
mniej lub bar dziej zwie dze ni. Wie lu szla chet nych
lu dzi idzie do gro bu z wra że niem, że wy ko na li
do bre dzie ło dla przy szłych po ko leń. 

Wła śnie tak jest obec nie z rze ko mo chrze ści -
jań ski mi na ro da mi. Obec nie przy bli ża się ich spu-
sto sze nie, ta kie jak przy szło na Ży dów przy koń -
cu ich Wie ku. Ba da cze Bi blii spo dzie wa ją sie ta kie -
go roz wo ju wy da rzeń, po nie waż Bi blia du żo
wcze śniej prze po wie dzia ła, że to na stą pi w na -
szych cza sach. 

Sąd lu du Bo że go 
Za tem je śli w obec nym cza sie Bóg są dzi tych, któ-
rzy tyl ko czę ścio wo są Je go lu dem i po zwa la, aby
do wie dli, że nie są Je go, czy On nie bę dzie rów-
nież są dził Swe go praw dzi we go lu du? Tak, Bóg
obec nie są dzi ca ły Swój lud (Żyd. 10:30). Lecz nie
ocze kuj my, że Pan bę dzie nas są dził oso bi ście.
Do pil nuj my te go, aby śmy oka za li się Je mu wier -
ni, wier ni wo bec na szej od po wie dzial no ści, ja ko
Je go dzie ci. Prze ana li zuj my sa mych sie bie i na -

Kult mamony, 1909 r.
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praw my wszyst ko to, co oka że się nie zgod ne z Je -
go in struk cja mi wo bec nas, w pe wien spo sób ka-
rząc sa mych sie bie, aby śmy nie mu sie li być ko ry -
go wa ni przez Pa na, w tym ce lu, aby śmy nie zo-
sta li po tę pie ni ze świa tem. 

Do ży li śmy do „Cza su koń ca” (Dan. 12:9),
do koń ca Wie ku Ewan ge lii (1 Kor. 10:11), któ ry
wpro wa dza w po czą tek No wej Dys pen sa cji. Jest
to czas, w któ rym są dy Pa na zo sta ły za mie rzo ne
w ce lu do ko na nia dzie ła roz dzie le nia, któ re
w tym cza sie jest szcze gól nie wła ści we i po trzeb -
ne. Do pil nuj my za tem, aby uczy nić na sze po wo -
ła nie i wy bór pew ny mi, przy go to wu jąc się do po -
łą cze nia z na szym dro gim Pa nem w Je go wiel kim

dzie le in stru owa nia i na pra wia nia świa ta w spra -
wie dli wo ści (Izaj. 26:9): „Bo On mu si kró lo wać, aż
po ło ży wszyst kich nie przy ja ciół pod no gi Je go”
(1 Kor. 15:25). 

Zo sta łeś zwa żo ny
na wa dze

i oka za łeś się
lek ki.

BS ‘12, 24-26

Kontynuacja z poprzedniego numeruKontynuacja z poprzedniego numeru

Ko ściół bę dzie po dob ny do Nie go
Apo stoł Jan do da je swo je świa dec two, sprze ci wia jąc
się my śli, że w Kró le stwie Pan Je zus bę dzie ta ki, ja ki
był w cie le, i że Je go Ko ściół bę dzie ta ki, ja ki był pod-
czas po by tu w cie le: „Ale się jesz cze nie ob ja wi ło,
czym bę dzie my” (1 Ja na 3:2). Z tych słów jest oczy-
wi ste, że Ko ściół bę dzie się ró żnił od te go, ja ki był tu -
taj w cie le i jest ta kże oczy wi ste, że nasz Pan bę dzie
bar dzo ró żnił się od Te go, ja ki był. On przy jął ludz-
kie cia ło w ce lu do zna nia śmier ci, a nie po to, by
wiecz nie je za cho wać. Przy ję cie ludz kie go cia ła by -
ło po trzeb ne je dy nie dla na sze go od ku pie nia. Apo-
stoł oświad cza, że po do ko na niu dzie ła, któ re Oj ciec
po wie rzył Je mu do wy ko na nia, nasz Pan zo stał bar-
dzo wy wy ższo ny, wy so ko po nad anio łów, księ stwa
i zwierzch no ści i po nad wszel kie imię, któ re jest wy-
mie nio ne (Efez. 1:20-22). Dla te go obec nie jest On Pa -
nem chwa ły, wy ra że niem ob ra zu oso by Oj ca, du-
cho wą isto tą naj wy ższe go rzę du, w Bo skiej na tu rze.
W zgo dzie z tym jest stwier dze nie Apo sto ła Ja na, że
cho ciaż jesz cze nie zo sta ło ob ja wio ne, ja ki Ko ściół
bę dzie, to wie my, że kie dy On się ob ja wi, Ko ściół
bę dzie do Nie go po dob ny. Je go prze mia na mia ła
miej sce w zmar twych wsta niu, po nie waż był „pod da -
ny śmier ci w cie le, a oży wio ny w du chu” (1 Pio tra
3:18, KJV). Prze mia na Ko ścio ła, ja ko Je go Cia ła, je śli
cho dzi o tych, któ rzy za snę li w Je zu sie, mia ła miej sce
w chwi li ich zmar twych wsta nia, po nie waż o nich
Apo stoł po wie dział: „bę dzie wzbu dzo ne w nie ska zi -
tel no ści, by wa wsia ne w nie sła wie, bę dzie wzbu dzo -
ne w chwa le... by wa wsia ne cia ło cie le sne, bę dzie
wzbu dzo ne cia ło du cho we” (1 Kor. 15:42-44). Za tem

su mu jąc to wszyst ko do strze ga my, że prze mia -
na ży wych oraz zmar twych wsta nie umar łych człon-
ków Cia ła Chry stu so we go do pro wa dzi ca ły Ko ściół
Pa na do te go sa me go chwa leb ne go du cho we go sta -
nu, ja ki po sia da Pan od cza su wzbu dze nia Go
z umar łych przez chwa łę Oj ca.

Ostat nie ogól no świa to we prze po wied nie
oka za ły się błęd ne 

Nie daw na prze po wied nia Ha rol da Cam pin ga znów
oka za ła się błęd na i prze ciw na Pi smu Świę te mu. On
twier dził, że 21 ma ja 2011 Je zus po wró ci ja ko ludz ka
isto ta, zgro ma dzi Swo ich świę tych oraz we źmie ich
do nie ba, znisz czy zie mię i spa li wszyst kich po zo -
sta ją cych na zie mi. Ten czło wiek nie po tra fi do strzec,
że nie któ re wer se ty bi blij ne są sym bo licz ne i nie stu-
diu je tej kwe stii do kład nie i z mo dli twą, aby wła ści -
wie roz bie rać Sło wo Praw dy (2 Tym. 2:15). Bi blia
opi su je o li te ral nej zie mi (pla ne cie, na któ rej ży je -
my), któ ra bę dzie trwać wiecz nie: „Je den ro dzaj prze-
mi ja (w śmier ci), a dru gi ro dzaj na sta je (przez na ro -
dzi ny); lecz zie mia na wie ki stoi” (Kazn. 1:4). Jest ta -
kże sym bo licz na zie mia: (obec ny, zły i nie do sko na -
ły po rzą dek ludz kich spraw wśród lu dzi) któ ra ma
być za stą pio na przez do sko na łe spo łe czeń stwo w ty -
siąc let nim Kró le stwie Chry stu sa (2 Pio tra 3:7-13).
„Nie bę dzie wię cej uczył ża den bliź nie go swe go i ża -
den bra ta swe go, mó wiąc: Po znaj cie PA NA, bo mnie
oni wszy scy po zna ją, od naj mniej sze go z nich aż
do naj więk sze go z nich, mó wi PAN; bo mi ło ściw bę -
dę nie pra wo ściom ich, a grze chów ich nie wspo mnę
wię cej” (Jer. 31:34; Ja na 6:45). 
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W prze po wied niach Cam pin ga jest wie le nie-
wła ści wych my śli, lecz my sku pi my się na ana li zie
tych dwóch. On twier dzi, ra zem z wie lo ma in ny mi
pi sa rza mi, że w Swym dru gim przyj ściu Je zus ma po-
wró cić ja ko ludz ka isto ta, ta ka ja ką był w cza sie Swej
pierw szej obec no ści. W związ ku z tym czy ta my to, co
pi sze Apo stoł Jan: „A to Sło wo (Lo gos) cia łem się sta -
ło i miesz ka ło mię dzy na mi, i wi dzie li śmy chwa łę
je go, chwa łę ja ko jed no ro dzo ne go od Oj ca, peł ne ła -
ski i praw dy” (Ja na 1:14). Apo stoł pi sze to, gdy po-
twier dza, że Je zus stał się cia łem, ludz ką isto tą, lecz
póź niej Apo stoł Pa weł, po ukrzy żo wa niu i zmar -
twych wsta niu Je zu sa, mó wi: „A że za wszyst kich
umarł, aby ci, któ rzy ży ją, już wię cej so bie nie ży li, ale
te mu, któ ry za nich umarł i jest wzbu dzo ny. Dla te go
my od te go cza su ni ko go we dług cia ła nie zna my,
a cho ciaż zna li śmy Chry stu sa we dług cia ła (przed Je -
go zmar twych wsta niem), lecz już te raz wię cej nie
zna my” (2 Kor. 5:15, 16). 

Śmierć Pa na Je zu sa by ła w tym ce lu, aby On zo-
stał zło żo ny na krzy żu ja ko rów no wa żna ce na, ja ko
okup za utra co ne ży cie Ada ma. On nie mo że wziąć
te go ludz kie go ży cia i cia ła z po wro tem, po nie waż to
zni we czy ło by Je go śmierć i spra wi ło by, że nie mia ła -
by oku po wej war to ści, a my nie mie li by śmy żad ne -
go przy kry cia przed Bo giem. Dla te go, od Swe go
zmar twych wsta nia w 33 r. n. e., Je zus nie jest już
isto tą ludz ką. W Swym dru gim ad wen cie On przy-
cho dzi ja ko isto ta du cho wa, nie wi dzial ny dla fi zycz-
ne go ludz kie go wzro ku. 

Za tem dru gi Ad went ozna cza przede wszyst kim,
że we wła ści wym dla Bo ga cza sie, przy koń cu te go
wie ku, nasz chwa leb ny Od ku pi ciel po wra ca na zie -
mię, aby ob jąć kie row nic two nad jej spra wa mi i in te -
re sa mi, nie przyj mu jąc po now nie ludz kie go cia ła,
po nie waż nie przy cho dzi, by je ofia ro wać i umrzeć,
lecz aby pa no wać. Dla te go przy cho dzi ja ko isto ta
du cho wa, nie wi dzial ny dla ludz ko ści, tak jak nie wi -
dzial ni są anio ło wie, a moc i chwa ła, któ rą On bę dzie
po sia dał, nie bę dzie ze wnętrz ną, olśnie wa ją cą ja sno-
ścią, lecz ta ką mo cą i chwa łą, ja ką oka zy wał w cza sie
Swe go pierw sze go ad wen tu w do ko ny wa nych przez
Sie bie cu dach, jak czy ta my: „Te rze czy Je zus czy nił...
i ob ja wił chwa łę Swo ją” (Ja na 2:11, KJV). Chwa ła Pa -
na nie bę dzie po le ga ła na pro mien nym i lśnią cym

oso bi stym wy glą dzie, lecz na chwa leb nych dzie łach,
któ re bę dą wi docz ne dla ka żde go. On do ko na te go
prze ja wu mo cy Bo żej przez po wstrzy ma nie grze-
chu, przez bło go sła wie nie i oświe ca nie świa ta, przez
za rzą dze nie ró żnych pro ce sów, przez któ re sła bo ści
i nie do sko na ło ści upad ku zo sta ną usu nię te spo śród
ludz kiej ro dzi ny, a wszy scy chęt ni i po słusz ni bę dą
pod nie sie ni umy sło wo, mo ral nie i fi zycz nie z de gra -
da cji i grze chu obec ne go cza su do do sko na ło ści oraz
po do bień stwa do Bo ga. Ca ły Wiek Ty siąc le cia bę-
dzie po świę co ny te mu dzie łu usu wa nia grze chu i ka -
żdej złej rze czy prze ciw nej spra wie dli wo ści oraz
pod no sze niu chęt nych i po słusz nych z ludz ko ści,
w „cza sie na pra wie nia wszyst kich rze czy, co prze po-
wie dział Bóg przez usta wszyst kich świę tych swo ich
pro ro ków od wie ków” (Dz.Ap. 3:19, 21). 

Ob ja wio ny w pło mien nym ogniu
Pło mien ny ogień jest fi gu rą re to rycz ną po dob ną
do tej, któ rej uży wa Apo stoł mó wiąc do Ko ścio ła:
„Niech wam nie bę dzie rze czą dziw ną ten ogień,
któ ry na was przy cho dzi ku do świad cze niu wa sze -
mu” (1 Pio tra 4:12). Na sze ogni ste pró by nie są li te -
ral ny mi pło mie nia mi ani też nie po win ni śmy uwa-
żać pło mien ne go ognia, w któ rym nasz Pan bę dzie
ob ja wio ny, ja ko li te ral nych pło mie ni. Ta kim, któ-
rzy ma ją czas i ocho tę do zba da nia cha rak te ru te go
pło mien ne go ognia, ma my du żo wię cej do po wie -
dze nia, niż to jest mo żli we obec nie. Ta cy ma ją lub,
za sto sun ko wą nie wiel ką ce nę, mo gą mieć peł ne
wy ja śnie nie te go te ma tu w jed nym z na szych bi-
blij nych dzieł za ty tu ło wa nym „Wal ka Ar ma ged do -
nu”. Pło mien ny ogień, w któ rym Ema nu el da się
roz po znać świa tu w cza sie Je go dru gie go przyj ścia
i usta na wia nia Je go Kró le stwa, jest wiel kim „cza-
sem uci sku” (Dan. 12:1). W tym cza sie wszyst kie in-
sty tu cje obec ne go złe go świa ta za ra żo ne przez
grzech pój dą osta tecz nie na znisz cze nie i ustą pią
miej sca nad cho dzą ce mu wie ko wi – Wie ko wi Ty-
siąc le cia – Ty siąc let nie mu Kró le stwu. In ne stwier-
dze nie od no szą ce się do ma ni fe sta cji chwa ły Pań-
skiej mó wi, że On przy szedł w ce lu uwiel bie nia
Swo ich Świę tych i osta tecz nie zo sta nie uzna ny
i uczczo ny przez wszyst kich, któ rzy uwie rzą pod-
czas te go Ty siąc let nie go Dnia (2 Tes. 1:10). Nie wi -
dzial ne Kró le stwo, zło żo ne z Chry stu sa i wy bra ne -
go Ko ścio ła, nie wi dzial nych dla lu dzi (Kol. 1:15;
2 Pio tra 1:4), lecz ma ją cych wiel ką moc do po wstrzy -
my wa nia i ka ra nia czy nią cych zło oraz do bło go sła -
wie nia i na gra dza nia czy nią cych do bro, bar dzo
szyb ko ob ja wi, któ rzy lu dzie są pra wi – mi łu ją cy
spra wie dli wość i nie na wi dzą cy nie pra wo ści. Ich na-
gra dza nie i bło go sła wie nie bę dzie przy kła dem dla
po zo sta łych, jak oni rów nież mo gą się na uczyć spra-
wie dli wo ści; lecz ci, któ rzy nie za re agu ją na te go
wiel kie go Na uczy cie la, zo sta ną usu nię ci spo śród lu -
dzi we wtó rej śmier ci – a nie mę cze ni (Dz.Ap. 3:23).

BS ‘12, 26-28

Jedna z wielu reklam Campinga
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ROZ DZIAŁ I
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„Brze mię Ba bi lo nu” – „Chrze ści jań stwa”,
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ROZ DZIAŁ VI
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ROZ DZIAŁ XII
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Mat. 24; Mar. 13;
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WALKA ARMAGEDDONU

WY KRY TO DWIE PLA NE TYWY KRY TO DWIE PLA NE TY
OO ROZ MIA RACHROZ MIA RACH

PO DOB NYCH DO ZIE MIPO DOB NYCH DO ZIE MI
„I uka żę cu da na nie bie w gó rze i zna mio na na zie mi ni sko”  Dzie je Apo stol skie 2:19.

20 grud nia 2011 astro no mo wie ogło si li, że za uwa -
ży li dwie pla ne ty krą żą ce wo kół gwiaz dy od da lo nej
o 950 lat świetl nych, któ re są naj mniej szy mi świa ta -
mi w ko smo sie, o któ rych wie my. Rok świetl ny jest
astro no micz ną jed nost ką od le gło ści rów ną od le -
gło ści, ja ką po ko nu je świa tło w cią gu jed ne go ro ku,
i któ ra wy no si 9 460 700 000 000 ki lo me trów. Je den
rok świetl ny wy no si 9,4607 bi lio nów ki lo me trów.
Je śli po mno ży my 9 460 700 000 000 x 950 to otrzy ma -
my przy bli żo ną od le głość no wo od kry tych pla net
od zie mi, czy li 8 987 665 000 000 000 km [8 try lio nów
987 bi lio nów 665 mi liar dów ki lo me trów].

Te dwie pla ne ty, ma ją ce roz mia ry zbli żo ne do
zie mi, krą żą bar dzo bli sko swej gwiaz dy, da ją cej im
ogni ste tem pe ra tu ry, są naj praw do po dob niej zbyt
go rą ce, by pod trzy my wać ży cie. Jed na kże ba da cze
stwier dzi li, że od kry cie do pro wa dza na ukow ców
o je den krok bli żej zna le zie nia praw dzi wej bliź nia -
czej pla ne ty dla zie mi, któ ra mo że być za miesz ka na. 

Na ukow cy świa ta i śro do wi ska ba da czy są bar-
dzo skon cen tro wa ne na zna le zie niu po za ziem skie -

go ży cia we wszech świe cie. Oni do kład nie ba da li
oko li ce na sze go ukła du sło necz ne go, jed nak bez
po wo dze nia. W tym za kre sie, ja ko ba da cze Bi blii,
chcie li by śmy się tu taj włą czyć i przed sta wić pew ne
my śli, któ rych źró dłem jest Bi blia, ja ko Sło wo Bo że.
Bez wcho dze nia w bli ższe szcze gó ły, jest zu peł nie
oczy wi ste, że ci, któ rzy ma ją wy kształ ce nie w dzie -
dzi nie astro no mii, ma ło wie rzą w wy ko rzy sta nie
Bi blii i jej na uk w ba da niach pod ką tem obec no ści
in te li gent nych istot na in nych pla ne tach. Lecz Bi blia
mo że przy nieść ba da ją ce mu in for ma cje, któ re je go
wy kształ ce nie zu peł nie prze oczy ło. Po nad to, Bi blia
do star cza je dy nej szcze gó ło wej hi sto rii na te mat
po cho dze nia ludz kiej ro dzi ny, za czy na jąc od stwo -
rze nia pierw szej ludz kiej pa ry, mę żczy zny i ko bie -
ty. Jak Bi blia to wy ja śnia, dwo je pierw szych lu dzi
stra ci ło do sko na łość i stra ci ło ży cie przez nie po słu -
szeń stwo swo je mu Stwo rzy cie lo wi, a ich grzech
i nie do sko na łość, lo gicz nie rzecz bio rąc, zo sta ły
prze nie sio ne na ich po tom ków, ich dzie ci, przez
dzie dzi cze nie. Po nie waż wcze śniej Bóg po wie dział
im, że „z ka żde go drze wa sa du jeść bę dziesz, ale
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z drze wa wia do mo ści do bre go i złe go, jeść z nie go
nie bę dziesz, al bo wiem dnia, któ re go jeść bę dziesz
z nie go, śmier cią umrzesz” (1 Moj. 2:16-18). 

Nikt nie mo że lo gicz nie za prze czyć, że pro ces
umie ra nia do ty ka ludz ką ro dzi nę od po nad 6 000
lat, od kąd prze kleń stwo spa dło na Ada ma i że śred-
nio 153 456 osób spo ty ka się z tym po nu rym żni wia-
rzem ka żde go dnia. Je dy na na dzie ja na ulgę od te -
go nie szczę ścia to ta, któ ra jest za pew nio na w Pi -
śmie Świę tym przez oso bę Zba wi cie la, Je zu sa Chry-
stu sa, któ ry do star czył do kład nej, rów no wa żnej ce -
ny od ku pie nia na Krzy żu Kal wa rii, dla zrów no wa -
że nia do sko na łe go ludz kie go ży cia utra co ne go
przez Ada ma. Obec nie ci, któ rzy są za po zna ni z Bi -
blią wie dzą, że świę te Sło wo mó wi nam, iż prócz
Bo ga i Chry stu sa są za stę py aniel skich istot, któ re
za miesz ku ją nie biań ską sfe rę ra zem z ty sią ca mi
człon ków uwiel bio ne go Ko ścio ła i Wiel kiej Kom-
pa nii, któ rzy już zaj mu ją swe sta no wi ska
na i przed tro nem Bo ga Je ho wy. Jed na kże je ste śmy
rów nież świa do mi, że na si na ukow cy ma ją du ży
pro blem z wy kry ciem obec no ści tych du cho wych
istot, po nie waż nor mal nie one są nie wi dzial ne dla
lu dzi, chy ba że chcą być wi dzia ne. Na ukow cy nie
mo gą ich do strzec ani go łym okiem, ani przez naj-
więk sze te le sko py. Jed nak na tchnie ni pi sa rze mó -
wią nam o pew nych aniel skich kon tak tach z ta ki mi
sta ro te sta men to wy mi ludź mi, jak na przy kład Abra-
ham i je go bra ta nek Lot, a ta kże z nie któ ry mi z Apo -
sto łów oraz wier ny mi z cza su ukrzy żo wa nia i zmar -
twych wsta nia Je zu sa w No wym Te sta men cie. Obec-
nie nie ma my szan sy na prze ko na nie śro do wisk na-
uko wych co do ko niecz no ści przy ję cia bi blij nej na -
uki do ty czą cej mo żli wo ści stwo rze nia in te li gent -
nych istot, tro chę po dob nych do lu dzi, by za miesz -
ki wa ły pew ne pla ne ty w przy szłych wie kach. Chce -
my je dy nie wy ka zać, że Bi blia nie zga dza się z na -
uko wy mi i sek ciar ski mi po glą da mi mó wią cy mi, że
zie mia ma za koń czyć swo je ist nie nie w cza sie 5 mi-
liar dów lat, przez spa le nie w wy ni ku zde rze nia
w ko smo sie lub w wy ni ku in ne go nie szczę ścia, któ -
re znisz czy zie mię i wszyst kich lu dzi na zie mi. 

Pi smo Świę te opi su je tym cza so wą eg zy sten cję
ludz kiej ro dzi ny, któ ra obec nie znaj du je się pod
prze kleń stwem, w po rów na niu z trwa łą per spek-
ty wą zie mi i na sze go ukła du sło necz ne go w wie -
kach przy szłych, w Kazn. Sal. 1:4: „Je den ro dzaj
prze mi ja, a dru gi ro dzaj na sta je; lecz zie mia
na wie ki stoi”. 

W Psal mie 45:18 jest in ne bi blij ne oświad cze -
nie, któ re po win ni śmy do brze roz wa żyć i któ re
stwier dza: „Bo tak mó wi Pan, któ ry stwo rzył nie-
bio sa (ten Bóg, któ ry utwo rzył zie mię i uczy nił ją,
któ ry ją utwier dził, nie na pró żno stwo rzył ją,
na miesz ka nie utwo rzył ją): Jam Pan, a nie masz

żad ne go wię cej”. Bóg Je ho wa mó wi tu taj, że On
stwo rzył (ufor mo wał) zie mię nie na pró żno, lecz
aby by ła za miesz ka na. Czyż nie jest lo gicz ny
wnio sek, że w po wo ła niu do eg zy sten cji wie lu ty-
się cy pla net w ca łym wszech świe cie, wie le z tych
świa tów ta kże nie zo sta ło stwo rzo nych na pró -
żno, lecz w ce lu za miesz ka nia ich w przy szło ści,
w słusz nym dla Bo ga cza sie oraz zgod nie z Je go
za rzą dze niem? 

Wy kry to dwie po dob ne pla ne ty do zie mi
„Prze stą pi li śmy próg. Za pierw szym ra zem by li -
śmy w sta nie wy kryć pla ne ty mniej sze od zie mi
wo kół in nej gwiaz dy”, po wie dział dla Spa ce.com

Fran co is Fres sin z Cen trum Astro fi zy ki w Cam -
brid ge, Mas sa chu sets (Ha rvard -Smi tho nian Cen ter
for Astro phy sics). „Do wie dli śmy, że wo kół in nych
gwiazd po dob nych do słoń ca ist nie ją pla ne ty po-
dob ne roz mia rem do zie mi i co naj wa żniej sze do-
wie dli śmy, że ludz kość jest w sta nie je wy kryć.
To jest po czą tek no wej ery”. 

W ce lu od kry cia no wych pla net Fres sin i je go
współ pra cow ni cy uży li te le sko pu Ke ple ra z NA SA,
któ ry wy krył nie wiel kie spad ki ja sno ści gwiaz dy
ma cie rzy stej, kie dy pla ne ty prze cho dzi ły przez jej
przed nią część, blo ku jąc tro chę z jej świa tła. Jest to
tran zy to wa me to da wy kry wa nia pla net. Na stęp nie
na ukow cy sko rzy sta li z ob ser wa to riów na ziem nych,
by po twier dzić rze czy wi ste ist nie nie pla net przez
po miar mi ni mal ne go wa ha nia w po ło że niu gwiaz -
dy wy wo ła ne go przez si ły gra wi ta cji krą żą cych wo -
kół niej pla net.

Nie bio sa opo wia da ją chwa łę Bo żą,
a fir ma ment uka zu je dzie ło Je go rąk.

Psalm 19:2



Szan se na ży cie
Dwie pla ne ty roz mia rem zbli żo ne do zie mi znaj-
du ją się wśród pię ciu ob cych świa tów okrą ża ją cych
gwiaz dę Ke pler -20, któ ra jest tej sa mej kla sy (typ G)
co na sze słoń ce i jest tro chę chłod niej sza. 

Ja ko epi fa nicz ni ba da cze Bi blii z ży wym za in te -
re so wa niem czy ta my te do nie sie nia z ostat nich ba -
dań, w któ rych śro do wi ska na uko we do szły osta-
tecz nie do wnio sku, że w prze strze ni ist nie ją ukła -
dy sło necz ne po dob ne do te go, któ re go czę ścią jest
na sza zie mia. Ka żdy z tych ukła dów sło necz nych
ma słoń ce oraz ze spół pla net pod swo ją kon tro lą,
ob ra ca ją cych się wo kół nie go, ja ko ich wspól ne go
cen trum. Nasz Pa stor, P.S.L. John son, w Epi fa nicz -
nych Wy kła dach Pi sma Świę te go [1938], czę sto od-
wo łu je się do te go zja wi ska, uka za ne go w Bi blii ja -
ko Bo skie ob ja wie nie dla ludz ko ści (E 1, s.12; E 2,
169-172). To ob ja wia pro wa dzą ce oko, rę kę i usta Pa -
na dla „ósme go księ cia” i ostat nie go człon ka la ody -
cej skie go okre su Ko ścio ła (Mich. 5:5). 

On pi sze na te mat jed no ści Wszech świa ta
w 1936 ro ku, 75 lat przed obec ny mi od kry cia mi
astro no micz ny mi, co na stę pu je: 

„... Jed ność świa ta ja ko jed ne go wiel kie go sys te mu
rze czy jest ta kże oczy wi sta, je śli roz wa ży my po szcze -
gól ne ukła dy sło necz ne. Ka żdy z nich po sia da cen-
trum – swo je słoń ce, a ka żde słoń ce or szak pla net,
z któ rych ka żda w więk szo ści przy pad ków ma wła sny
księ życ lub księ ży ce. Ka żda pla ne ta ma wła sną or bi tę,
po któ rej krą ży wo kół swe go słoń ca, jak rów nież wła-
sną oś, wo kół któ rej ob ra ca się tak, by w re gu lar nych
od stę pach cza su za le żnych od od le gło ści od słoń ca kie-
ro wać ku nie mu ka żdą stro nę. Jed ność ta jest wi docz -
na w księ ży cach, któ re ka żda pla ne ta po sia da w licz bie
jed ne go lub wię cej, po ru sza ją cych się po or bi cie lub
or bi tach wo kół tej pla ne ty”.

„Jed ność tę wi dać rów nież w sta łych re la cjach
tych pla net wo bec swych słońc i wza jem nie wo -
bec sie bie, któ re to re la cje są za cho wy wa ne przez
nie z ma te ma tycz ną do kład no ścią, w mia rę jak

w nie koń czą cym się po cho dzie mi ja ją dni, ty go -
dnie, la ta, wie ki i epo ki. Ale to nie wszyst ko: jed-
ność ta prze ja wia się i w tym, że w ka żdym ukła-
dzie sło necz nym słoń ce, pla ne ty i ich księ ży ce ob-
ra ca ją się wo kół wła snej osi i po wła snych or bi -
tach w tym sa mym kie run ku, uni ka jąc w ten spo-
sób tar cia czy zde rze nia oraz za cho wu jąc do sko -
na łą rów no wa gę w swych wza jem nych re la cjach.
Jesz cze wspa nial sze jest to, że wszyst kie ukła dy
sło necz ne za cho wu ją do kład ny sto su nek wza jem-
nej od le gło ści na wszyst kich po tę żnych i skom pli -
ko wa nych to rach, ja kie za ta cza ją przez nie ogra -
ni czo ne prze stwo rza prze strze ni, jak rów nież to,
że co pe wien czas, tzn. w od stę pach 25 000
do 26 000 lat na stę pu je cykl pre ce syj ny wszech-
świa ta – okres po trzeb ny ka żdej je go czę ści
na wy ko na nie ty lu ob ro tów, ile po trze ba, by usta-
wić je wszyst kie do kład nie w tej sa mej po zy cji,
nie tyl ko względ nie, lecz do kład nie w tej sa mej
czę ści prze strze ni ko smicz nej, w któ rej znaj do -
wa ły się po przed nio.”

„No i wresz cie jed ność wszech świa ta mo żna za-
ob ser wo wać po przez fakt, że wszyst kie ukła dy sło-
necz ne ob ra ca ją się wo kół wspól ne go środ ka, któ ry
astro no mo wie uto żsa mia ją z Al kio ne, jed ną
z gwiazd Ple jad. Jest to zgod ne ze wska zów ką, ja ką
po dał Bóg, że Je go ła ska wa moc po cho dzi z Ple jad,
za tem stam tąd rzą dzi On wszech świa tem (Hio ba
38:31). Jest to oczy wi ście do kład nie to, cze go na le ży
się spo dzie wać: Wszech moc ny In ży nier wszech-
świa ta ste ru je je go dźwi gnią ze Swo jej sie dzi by wła-
dzy. Fak ty po da ne w tym i w po przed nim aka pi cie
po ka zu ją nam, że wszech świat, ja ko sys tem ukła-
dów sło necz nych, jest jed no ścią, tak jak ka żdy
z tych ukła dów sło necz nych jest po dob ną jed no ścią.
Cu dow na jest moc i mą drość Te go, któ ry kon tro lu -
je i re gu lu je ta ki skom pli ko wa ny sys tem rze czy!”

(Epi fa nicz ne Wy kła dy Pi sma Świę te go, Tom 2, roz-
dział 3 „Świat ma te rii”, s. 170,171). 

Ob ra zy dzię ki uprzej mo ści NA SA I ESA.
BS ‘12, 28-30
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EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO,
TOM 2

STWORZENIE
Głęboka analiza tematu zawierająca: Świat ducha; Świat

materii; Proces twórczy; Chaos; Badanie sześciu dni
stworzenia; Ewolucja nie jest metodą twórczą.



Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il:srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.

MO JŻESZ oka zał swą wiel-
kość w ka żdym zna cze niu

te go sło wa. Ja ko nie mow lę, Mo j-
żesz zo stał umiesz czo ny przez
wie rzą cych ro dzi ców po śród si-
to wia nad Ni lem, gdzie zna la zła

go egip ska księ żnicz ka, któ ra go za adop to wa ła. Bez-
piecz ny wśród swych wro gów, otrzy mał sta ran ne wy-
kształ ce nie we „wszel kiej umie jęt no ści egip skiej”. Na-
le ża ły mu się ho no ry dwo ru egip skie go, lecz Mo jżesz
był zbyt wiel kim pa trio tą, by się ni mi cie szyć, pod czas
gdy je go ro da cy cier pie li sro gie prze śla do wa nia. Kie ro-
wa ny chę cią po mo cy dla swych bra ci, za bił egip skie go
nad zor cę. Był roz cza ro wa ny, gdy je go bra cia nie tyl ko
nie do ce ni li je go wy sił ków na rzecz udzie le nia im po-
mo cy, lecz oska rży li go, ja ko zdraj cę Egip tu.

Mo jżesz uciekł do zie mi Ma dia ni tów, gdzie prze-
by wał przez czter dzie ści lat. Wte dy nad szedł Bo ski
czas po sła nia go, aby wy ba wił swój lud izra el ski; lecz
on czuł się onie śmie lo ny i oba wiał się, że jest nie zdol -
ny, by te go do ko nać. Na roz kaz Bo ga Aaron stał się je -
go rzecz ni kiem i do Fa ra ona do tar ła wia do mość, że
Izra el mu si zo stać wy pusz czo ny. To po le ce nie zo sta ło
udzie lo ne Mo jże szo wi przy pło ną cym krze wie – krze-
wie, któ ry wy raź nie stał ca ły w pło mie niach, lecz nie
zo stał stra wio ny. Pań ski po sła niec wy ko rzy stał ten
śro dek do prze ka za nia Bo skie go po słan nic twa w su ge -
styw ny spo sób oraz do do da nia mu od wa gi i za ufa nia
w po wie rzo ną je mu mi sję. 

Praw dzi wość te go opi su zo sta ła po twier dzo -
na przez Je zu sa. Pew ni sa du ce usze, za prze cza jąc zmar-
twych wsta niu, usi ło wa li Go usi dlić py ta jąc, czy ją żo ną
po zmar twych wsta niu bę dzie ko bie ta, któ ra mia ła sied-
miu mę żów. Od po wia da jąc, Je zus sta nął w obro nie
dok try ny o zmar twych wsta niu. On oświad czył, że kie -
dy Bóg rzekł do Mo jże sza: „Jam jest Bóg Abra ha ma,
Iza aka i Ja ku ba”, z pew no ścią to zna czy ło, że Abra ham,
Iza ak i Ja kub mie li zmar twych wstać. Sa du ce usze za-
prze cza li zmar twych wsta niu i przy szłe mu ży ciu. Sło wo
Bo że, w prze ci wień stwie do te go, prze ko ny wa ło przez
usta anio ła, że na stą pi zmar twych wsta nie umar łych.
Za tem Bóg mó wił o rze czach, któ rych nie by ło, jak gdy -
by już na stą pi ły. „Wszy scy bo wiem dla Bo ga ży ją”
w tym zna cze niu, że w Chry stu sie Bóg za pew nił
wszyst kim wzbu dze nie, „w słusz nym cza sie”.

Jó zef ży czył so bie, aby je go ko ści zo sta ły przez
Izra eli tów za bra ne do Ka na anu (1 Moj. 50:24, 25). Ba-
da cze Bi blii uwa ża ją, że ró żne do świad cze nia Jó ze fa
sym bo li zu ją do świad cze nia Je zu sa i Je go Ko ścio ła –
ich cier pie nia oraz wy ni ka ją cą z nich chwa łę i cześć.

Lek cja 32
1.* Jak do szło do te go, że Mo jżesz zo stał ad op to wa ny

przez egip ską księ żnicz kę? 2 Moj. 2:1-10.

2. Jak Mo jżesz ko rzy stał z ho no rów egip skie go
dwo ru?

3. Co zro bił Mo jżesz dla oka za nia lo jal no ści wo bec
swe go lu du? Jak zo sta ło to ode bra ne przez je go
ro da ków? Aka pit 1.

4.* Dla cze go Mo jżesz uciekł do zie mi Ma dia ni tów?
Jak dłu go tam prze by wał? Co tam uczy nił? 2 Moj.
2:11-22.

5.* Ja ki krzak na po tkał pod czas po wro tu z zie mi ma-
diań skiej? Kto prze mó wił do Mo jże sza w wy da -
rze niu z krze wem? 2 Moj. 3:2-4.

6.* Dla cze go Mo jżesz ukrył swą twarz? 2 Moj. 3:6.
Dla cze go Mo jżesz nie umarł, co po twier dza
2 Moj. 33:20-23? 

7. Któ re z na stę pu ją cych wer se tów bi blij nych są
praw dzi we? 2 Moj. 3:6 czy Ja na 1:18; 5:37 i 1 Ja -
na 4:12.

8. Czy 2 Moj. 3:2 po ma ga w wy ja śnie niu po zor nej
sprzecz no ści po mię dzy ty mi wer se ta mi? 

9. Ja kie po le ce nie zo sta ło prze ka za ne Mo jże szo wi
z pło ną ce go krza ka?

10.* Dla cze go po sła niec Pań ski użył tej me to dy po ro -
zu mie wa nia się? Aka pit 2.

11. Kto po twier dził praw dzi wość te go opi su? Dla-
cze go? Jak? Mat. 22:31,32; Mar. 12:26; Łuk.
20:37, 38.

12.* Któ rą dok try nę Je zus obro nił przed sa du ce usza -
mi i w ja ki spo sób? Aka pit 3. 

13.* Czy Bi blia uczy o zmar twych wsta niu cia ła, czy
zmar twych wsta niu du szy? 1 Kor. 15:35.

14. Jak głów ne ko ścio ły od po wia da ją na to py ta nie?

15.* Kto na praw dę był pierw szą oso bą, któ ra zmar-
twych wsta ła? Zo bacz Dz.Ap. 2:31; 1 Kor. 15:13-18.

16.* Ja kie jest praw dzi we zna cze nie sło wa „zmar-
twych wsta nie” Zo bacz 6 Tom Wy kła dów Pi sma
Świę te go, s. 702.

17. Cze go na uczył się Mo jżesz, gdy pil no wał sta da? 

18.* Ja kie do bre ce chy mo żna do strzec w cha rak te -
rze Mo jże sza w związ ku z tym?

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne szcze gól nie dla dzie ci.

BS ‘12, 31

PRZY PŁO NA CYM KRZEWU
(Mo jzesz Wy zwo li ciel). ‘


