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ZNAJ DU JE MY anio łów przed sta wia nych na
ob ra zach, ja ko or na men ty na bi żu te rii oraz

na ame ry kań skich znacz kach pocz to wych. Oni
są mło dzi i pulch ni; ogól ni ko wo mó wiąc, przy ja-
ciel scy, a nie któ rzy z nich na wet trosz czą się
o nas. Wy da je się, że anio ło wie są fa scy na cją na-
szych cza sów. Lecz po win ni śmy za py tać, jak na-
praw dę wy glą da ją te isto ty? Z Bi blii (Bo skie go
Sło wa) wie my, jak oni nie wy glą da ją. Nie dzi wi
nas, że oni nie po trze bu ją skrzy deł; nie są też
amor ka mi z ba śni, któ re po bu dza ją do ro man -
sów. Anio ło wie są po waż ni; oni wy ko nu ją po-
waż ną, rze czy wi stą pra cę. Na tu ra tych fa scy nu -
ją cych istot i pra ca, któ rą wy ko nu ją – do bra i zła
– zo sta nie zba da na w po niż szym ar ty ku le. Ufa -
my, że po prze czy ta niu te go ar ty ku łu czy tel nik
bę dzie miał no we zro zu mie nie na te mat tych nie-
zwy kłych stwo rzeń oraz no wą oce nę Bo ga, któ -
ry ich stwo rzył. „Tak że anio łów, któ rzy nie za-
cho wa li swe go wła ści we go sta nu, lecz opu ści li

miesz ka nie swo je, za cho wał ich w wiecz nych łań-
cu chach ciem no ści na sąd dnia wiel kie go” (Ju dy
6, KJV). 

W na szych pi smach ma my wie le my śli mó wią -
cych o pró bie czy spraw dzia nie, któ ry przy szedł
na anio łów z po wo du upad ku czło wie ka (Wy kła -
dy Pi sma Świę te go, Tom 5, s. 412, 413; Tom 6,
s. 619-624; oraz bro szu ra Spi ry tyzm Sta ro żyt ny
i Współ cze sny, s. 110-112). Ta ka pró ba lo jal no ści
anio łów Bo żych by ła wła ści wa, jed nak mo że my
po wie dzieć, że by ła by nie moż li wa, gdy by stwo rze -
nie czło wie ka nie na stą pi ło w ta kich wa run kach,
w ja kich się od by ło. Pró ba tych do sko na łych istot,
eg zy stu ją cych w do sko na łych wa run kach, po win -
na oka zać lo jal ność ich wszyst kich wo bec PANA
i je go róż nych za rzą dzeń, uświa da mia jąc im, że
w każ dym za kre sie by ły po ży tecz ne, naj mą drzej sze
i naj lep sze. 

Do strze ga my, że grzech ja ko cho ro ba jest sym-
bo licz nie przed sta wio ny w Pi śmie Świę tym przez
trąd oraz że po ku sa by ła w ta kiej sfe rze, w ja kiej
ludz kość róż ni ła się od anio łów: ludz kość po sia -
da ła zdol no ści roz mna ża nia swe go ga tun ku.

Te zdol no ści by ły zwod ni cze i Pi smo Świę te
uka zu je nam, że wie lu anio łów wo la ło opu ścić swe
pier wot ne miej sce po by tu, aby mo gli po łą czyć się
z ludz ko ścią i uczest ni czyć w tych ziem skich zdol-
no ściach roz mna ża nia (Ju dy 7). Oczy wi ście,
w swych umy słach po win ni za do wo lić się my ślą, że
Bo ski pro gram dla nich jest o wie le lep szy niż mo-
gli by to so bie wy obra zić. Po win ni po le gać na Bo -
skim za pew nie niu, że ich po ziom ist nie nia jest
o wie le wyż szy niż po ziom ludz ko ści; krót ko mó-
wiąc, po win ni być za do wo le ni, szczę śli wi w ko -
rzy sta niu ze zdol no ści, cech oraz bło go sła wieństw
już ob fi cie udzie lo nych im przez Oj ca. To oka za ło
się praw dą w przy pad ku wie lu z nich, lecz nie
wszyst kich. Upa dek tych anio łów jest opi sa ny
przez Apo sto ła Pio tra: „Al bo wiem je śli Bóg anio-
łom, któ rzy zgrze szy li, nie prze pu ścił, ale strą ciw -

Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa (ISSN 1732–0089) Miesięcznik – Wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania” w Nowym
Dworze Mazowieckim. Redaktor: Ralph M. Herzig, Pa. 19425 - 2700, USA, Redaktor odpowiedzialny w Polsce: Piotr Woźnicki, ul. Zdobywców Kosmosu 17,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Cena:pojedynczego numeru – 4 zł; prenumerata roczna (6 numerów) – 24 zł.  Wpłaty w PLN – PKO BP SA Nowy Dwór
Maz. – 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916;  Wpłaty w EURO – B PKO PL PW PKO BP S.A. O/Nowy Dwór Maz. – 19 1020 1026 0000 1002 0105 2554 



szy ich do pie kła, po dał łań cu chom ciem no ści, aby
by li za cho wa ni na sąd” (2 Pio tra 2:4), a jesz cze
bar dziej szcze gó ło wy opis ma my w 1 Moj. 6:1-5. 

Za na li zuj my to, co już przed sta wi li śmy: anio ło -
wie, któ rzy od pa dli od ła ski, zo sta li ogra ni cze ni
w Tar ta rus, at mos fe rze na szej zie mi – to od dzie li ło ich
od świę tych anio łów; oni zo sta li zwią za ni „łań cu -
cha mi ciem no ści”, któ re od po to pu unie moż li wia ły
im ma te ria li zo wa nie się w ludz kiej po sta ci i zmu sza -
ły ich – je śli chcie li by mieć do czy nie nia z ludz ko ścią
– by ro bić to po ta jem nie, przez swych agen tów, me -
dia, cza row ni ce itp. Za tem ci upa dli anio ło wie, zna -
ni tak że w Bi blii ja ko „złe du chy”, „de mo ny” i „du -
chy kłam li we” przez dłu gi czas od po to pu No ego
dzia ła ją w ogra ni cze niu do ciem no ści, cho ciaż obec-
nie upa dli anio ło wie do ko nu ją usi dle nia ludz kiej ro-
dzi ny przez roz po wszech nia nie fał szy wych dok tryn
– a szcze gól nie przez na ucza nie, że umar li nie są
umar ły mi, lecz są ży wi ja ko du cho we isto ty; przez tak
zwa ne ko mu ni ko wa nie się ze „zmar ły mi” – co w rze -
czy wi sto ści jest spryt nym oszu stwem. Oni usi łu ją
udo wad niać swe wła sne twier dze nie, że „umar li” są
„ży wi”! Oczy wi ście jest to kłam stwo sza ta -
na z Ogro du Eden – „Na pew no nie umrze cie”, zu-
peł nie prze ciw ne do wy raź ne go Bo skie go oświad cze-
nia: „Na pew no umrzesz” (1 Moj. 3:3, 4, KJV). 

JAK ANIOŁOWIE USIDLAJĄ SWE OFIARY?
Uwa ża my, że na szym obo wiąz kiem jest po wie dzieć
chrze ści ja nom oraz przy po mnieć wszyst kim po świę-
co nym bra ciom, znaj du ją cym się w za kre sie na sze go
wpły wu, aby strze gli się przed nie bez pie czeń stwa mi
spi ry ty zmu, okul ty zmu (włą cza jąc hip no tyzm) itd.
oraz sub tel ny mi pod stę pa mi i oszu stwa mi złych anio-
łów, prak ty ko wa ny mi w na szych cza sach. Od cza su
do cza su do wia du je my się o lu dziach, któ rzy mie li
do świad cze nia z „la ta ją cy mi ta le rza mi”, z me dia mi
spi ry ty stycz ny mi, z du cho wy mi „wia do mo ścia mi”
(bez po śred ni mi i po śred ni mi), sto li ka mi Ouija, wi zja -
mi i in ny mi du cho wy mi ma te ria li za cja mi. Te de mo -
ny mo gą się ma te ria li zo wać, pro wa dzić roz mo wy
i być bar dzo prze ko ny wa ją ce; one mo gą przyj mo wać
po stać, spo sób za cho wa nia oraz dźwięk gło su oso by,
za któ rą się po da ją. Przy kła dem te go jest de mon po-
da ją cy się za Bra ta Rus sel la (R 4736, ak. 6-12). 

Wy da je się, że wraz z po stę pu ją cym wią za -
niem sza ta na, „księ cia de mo nów”, „księ cia wła-
dzy na po wie trzu” (Mat. 12:24; Efez. 2:2), na stę -
pu je stop nio we uwal nia nie de mo nów z ich „łań-
cu chów ciem no ści” (2 Pio tra 2:4; Ju dy 6). Ich ko-
mu ni ko wa nie się z ludz ko ścią i ich mi ster ne prak-
ty ki oraz oszu stwa wy da ją się być o wie le bar-
dziej po wszech ne i sku tecz ne obec nie niż wte dy,
gdy zo stał za le co ny Spe cjal ny Ślub (1908) w ce lu
ochro ny PAŃSKIEGO lu du 106 lat te mu. Ludz kie
spo łe czeń stwo co raz bar dziej de mo ra li zu je się
i ule ga ze psu ciu pod ich złym wpły wem. Za uważ -
my na przy kład, jak ni skie i nie mo ral ne stan dar -
dy (je śli w ogó le mo że my je na zwać stan dar da mi)
pa nu ją obec nie w mu zy ce, sztu ce, rzeź bie, tań cu,
li te ra tu rze, fil mie, ra diu, te le wi zji, kul tu rze spo-
łecz nej itd. W każ dej dzie dzi nie i pod każ dym
wzglę dem szyb ko wzra sta bez pra wie. Ma my po-
wo dy, by uwa żać, że w mia rę jak roz luź nia ją się
ogra ni cze nia na ło żo ne na upa dłych anio łów
i ludz kie spo łe czeń stwo roz wi ja się, ma te ria li za cje
de mo nów i roz wią złość lu dzi bę dzie od po wied nio
wzra stać, aż wa run ki sta ną się bar dzo po dob ne
do tych opi sa nych w 1 Moj. 6:1-5.

Te złe du chy – nie za do wo lo ne z dzia ła nia
za po śred nic twem lu dzi ja ko swych me diów – usi-
łu ją „opa no wy wać” lub „opę ty wać” lu dzi tak,
by uży wać ich ciał ja ko swe wła sne; to uda je się
tyl ko wte dy, gdy pod da ne jed nost ki ule ga ją swym
umy słem pod wpływ wy wie ra ny na nich. Je śli
czy jaś wo la, przez ule głość, zo sta nie zła ma na, to
wie lu upa dłych du chów mo że opa no wać jed nost -
kę, po wo du jąc cho ro bę psy chicz ną swej ofia ry.
W jed nym przy pad ku Pan Je zus za py tał o imię
nie czy ste go du cha i otrzy mał od po wiedź „le gion”
(Mar. 5: 9), po nie waż wie le du chów opa no wa ło
te go bied ne go czło wie ka. Gdy Pan po zwo lił de-
mo nom, aby we szły w sta do świń, do zna ły ta kie -
go sza łu, że rzu ci ły się w mo rze i uto nę ły. Na sze
obec ne py ta nie do ty czy szcze gól nie są du tych
upa dłych du chów, w związ ku z czym czy ta my:
„Czy wie cie, że bę dzie my (świę ci) są dzić anio-
łów?” (1 Kor. 6:3). 

KAZANIE CHRYSTUSA
DO UPADŁYCH ANIOŁÓW

Roz wa ży li śmy już na dzie ję tych anio łów i zro zu -
mie li śmy spo sób, w ja ki Chry stus im gło sił przez
Swą śmierć i zmar twych wsta nie – gło sił du chom
w wię zie niu, któ re by ły nie po słusz ne za dni No -
ego – anio łom, któ rzy nie za cho wa li swe go pier-
wot ne go sta nu. Nasz Pan nie mógł gło sić ust nie,
gdy był umar ły, lecz On gło sił przez Swe cier pie -
nia, śmierć i zmar twych wsta nie. Zwięź le przed-
sta wia to sta re przy sło wie: „Czy ny mó wią gło-
śniej niż sło wa”. 
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Mo że my być pew ni, że sza tan i ci wszy scy upa-
dli anio ło wie zna li Pa na i ob ser wo wa li uważ nie
wszyst ko, co wią za ło się z Je go wcze śniej szym ży-
ciem, śmier cią i zmar twych wsta niem. Czyż oni nie
po wie dzie li: „Wiem kim je steś, żeś On Świę ty Bo -
ży” – Me sjasz (Mar. 1:24). Pod czas gdy świę ci anio-
ło wie ob ser wo wa li każ de po stę po wa nie, to upa dli
anio ło wi szcze gól nie in te re so wa li się tą ma ni fe sta -
cją Bo skiej mi ło ści dla ludz ko ści, któ ra spro wa dzi -
ła Od ku pi cie la z nie biań skie go do ziem skie go po-
zio mu ist nie nia, a na stęp nie po nio sła kosz ty Je go
śmier ci w ce lu od ku pie nia Ada ma i je go ro du, po-
nie waż ka rą by ła śmierć.

Anio ło wie zna li Bo ski sto su nek do spra wie dli -
wo ści; ich wła sne do świad cze nie by ło ilu stra cją te -
go, a do świad cze nie ludz ko ści po dob nie to po-
twier dza ło. Lecz tu taj by li ucze ni ma ni fe sta cji Bo-
skiej mi ło ści i współ czu cia, przy no szą ce go po moc
zde gra do wa ne mu ro do wi Ada ma. Oni do strze gli
rów nież, w zmar twych wsta niu na sze go Pa na, że Je -
go po słu szeń stwo przy nio sło Je mu wiel ką na gro dę
i wiel kie wy wyż sze nie, tak że po wstał z gro bu ja ko
po tęż na Bo ska isto ta, uczest nik Bo skiej na tu ry. Oni
ob ser wo wa li to w zdu mie niu. 

Po szu kaj my te raz my śli Pa sto ra Rus sel la na te -
mat spra wie dli wo ści: „Cza sa mi chrze ści ja nie wi -
dzą w Bi blii dok try nę mi ło ści i za po mi na ją, że
jest lek cja, któ ra po prze dza mi łość. Jest to lek cja
spra wie dli wo ści – pra wo ści. Naj pierw spra wie dli -
wość, po tem mi łość, ta ka po win na być za sa da
rzą dzą ca wszyst ki mi na szy mi dzia ła nia mi wo bec

in nych. Każ dy kto nie bę dzie skłon ny do spra -
wie dli wo ści w ta kim stop niu, że bę dzie chęt ny
po nieść ra czej stra tę, niż wy rzą dzić nie spra wie -
dli wość, nie otrzy ma dzia łu w Kró le stwie”. Tak,
Bi blia za wsze uka zu je Bo ga ja ko wiel kie go Przed-
sta wi cie la Spra wie dli wo ści! 

Czyż mo że my wąt pić, że te oko licz no ści, jak su-
ge ru je Apo stoł, by ły wiel kim ka za niem, wiel ką lek-
cją dla nich? By strzy, in te li gent ni, mą drzy, oni nie-
wąt pli wie my śle li, że je śli Bóg uczy nił tak wie le
dla Ada ma i je go ro du w sta nie de gra da cji, to być
mo że nie bę dzie nie chęt ny, aby kie dyś w przy szło -
ści tak że im oka zać pew ną ła skę. Rze czy wi ście, mo-
że my roz sąd nie przy pusz czać, że nie któ rzy z tych
upa dłych anio łów, in spi ro wa ni na dzie ją po jed na -
nia z Bo giem kie dyś w przy szło ści, za czę li na pra -
wiać swe dro gi i sta rać się żyć w więk szej zgo dzie
ze spra wie dli wo ścią. Mo że my przy pusz czać, że oni
nie do ko ny wa li już wię cej oszustw i sztu czek prze-
ciw ludz ko ści, lecz cho ciaż na dal ogra ni cze ni, mie -
li na dzie ję i cze ka li na ja kąś wy ro zu mia łość PANA
pod czas są du wiel kie go dnia. 

ZATEM PYTAMY
– JAKI BĘDZIE ICH SĄD? 

Z ty mi fak ta mi przed na szym umy sła mi – że ma
na stą pić sąd i że on za wie ra w so bie pró bę – za sta -
na wia my się, ja kie go ro dza ju bę dzie ta pró ba czy
sąd. Sło wo prze tłu ma czo ne na sąd w Li ście Ju dy 6,
to grec kie sło wo kri sis, a je go pierw szym zna cze -
niem jest de cy zja, okre śle nie – pró ba w ce lu pod-
ję cia de cy zji. To zna czy, że de cy zja w przy pad ku
tych upa dłych anio łów nie zo sta ła jesz cze pod ję ta
i że pe wien spraw dzian lub pró ba mu si przyjść
na nich i że ona okre śli re zul ta ty. 

Sło wo PANA wy raź nie wska zu je, że nie za leż nie
od te go, ja kie bę dą Bo skie dzia ła nia w okre sie
przej ścio wym, nie od wra cal ność Je go są du bę dzie
po le ga ła na tym, że nikt nie otrzy ma wiecz ne go ży -
cia prócz tych, któ rzy bę dą w zu peł nej zgo dzie z za -
sa da mi spra wie dli wo ści; wszy scy in ni zo sta ną osta-
tecz nie znisz cze ni, bez na dziei po wro tu. Za tem nie
mo że być żad nej wąt pli wo ści co do wy ni ku pró by.
Za rów no stwier dze nie Apo sto ła, że upa dli anio ło -
wie są za cho wa ni na sąd, kri sis, pró bę, oraz na-
stęp ne oświad cze nie, że świę ci bę dą są dzić anio-
łów, wska zu je, że spra wa w od nie sie niu do nich
wszyst kich nie jest jesz cze okre ślo na – że jest jesz-
cze na dzie ja dla tych z upa dłych anio łów, któ rzy
szcze rze uzna ją swe złe po stę po wa nie i po wró cą
do po słu szeń stwa wo bec PANA. 

Kie dy ten sąd na stą pi – na po cząt ku wiel kie go
dnia, bli żej je go koń ca czy pod czas ca łe go Dnia
Chry stu sa? Od po wia da my, że sąd ludz ko ści wy ma -
ga i Bóg prze zna czył na nie go ca ły ty siąc lat – Ty siąc-
le cie. Po nie waż czło wiek jest nie świa do my, zwie dzio -
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ny oraz osła bio ny
przez swe do ś wia -
d cze nia pod pa no -
wa niem grze  chu
i śmier ci, jak rów-
nież przez ma chi -
na cje tych złych
du chów, dla  te go
bę dzie po trze bo -
wał szcze gól nej ra -
dy i po mo cy. Bóg

za pew nił przed sta wi cie li – Ko ściół, Gło wę i Cia ło
– w ce lu spo łecz ne go, umy sło we go, mo ral ne go i fi -
zycz ne go pod nie sie nia pod czas Ty siąc le cia i je go pró -
ba lub spraw dzian bę dzie trwać przez ca ły ten okres.
W przy pad ku każ dej jed nost ki Bóg okre śli jej go to -
wość do przy ję cia i sko rzy sta nia z róż nych bło go sła -
wio nych środ ków, któ re wów czas bę dą do stęp ne.
Za tem ca łe Ty siąc le cie jest w Bi blii na zwa ne Dniem
Są du. Jak Apo stoł oświad cza: „Po nie waż On (Bóg)
po sta no wił dzień, w któ rym bę dzie są dził świat
w spra wie dli wo ści” (Dz. Ap. 17:31, KJV). 

Je śli cho dzi o upa dłych anio łów – Pi smo Świę -
te nie mó wi, że ca ły Wiek Ty siąc le cia bę dzie prze-
zna czo ny ja ko ich dzień są du; rze czy wi ście, mo że -
my przy pusz czać, że to nie bę dzie ko niecz ne czy
wła ści we, po nie waż nie bę dąc ni gdy pod wy ro -
kiem śmier ci, są tak sa mo peł ni ży cia i do sko na li
w swej or ga ni za cji, jak za wsze by li – że ca ła prze-
mia na moż li wa w ich przy pad ku bę dzie się od by -
wać w ich men tal no ści, w ich wo li. Ich wie dza jest
wiel ka, a nie tak jak w przy pad ku czło wie ka ogra-
ni czo na do po zna nia grze chu i złych rze czy, po nie-
waż wcze śniej oni mie li wie dzę na te mat do bro ci,
świę to ści i czy sto ści. Po nad to oni ob ser wo wa li
wszyst kie Bo skie dzia ła nia we wszyst kich okre sach
hi sto rii ludz ko ści: naj pierw z Izra elem pod ty picz -
nym po śred ni kiem, Moj że szem, oraz ty picz nym
przy mie rzem, Pra wem Za ko nu; na stęp nie ob ser -
wo wa li Chry stu sa, an ty ty picz ne go Moj że sza, i by -
li świad ka mi gło sze nia Ewan ge lii przez ca ły ten
Wiek oraz jej wpły wu na tych, któ rzy są przez nią
wła ści wie wy ćwi cze ni, pro wa dzą ce go do ofia ry
i po stę po wa nia śla da mi Je zu sa. 

Za tem wy da je się, że ci upa dli anio ło wie ma ją
nie wie le do na ucze nia się na te mat do bra lub zła
i że przy cho dzą cy na nich sąd lub pró ba nie bę dzie
wy ma gał dłu gie go pro ce su jak w przy pad ku ludz-
ko ści. Ich sąd bę dzie zna czył do pro wa dze nie ich
do pod ję cia de cy zji, roz strzy ga ją cą pró bę ich serc,
ich wo li, w od nie sie niu do spra wie dli wo ści i grze -
chu – har mo nię z Bo giem lub z sza ta nem. Aby
mie li ta ką pró bę, ta ki kri sis, nie zbęd ne są szcze gól -
ne wa run ki, wa run ki, w któ rych mie li by spo sob -
ność czy nić zło lub oprzeć się po ku sie i po stę po wać
do brze. 

Jak wska za li śmy, nie któ rzy z nich nie wąt pli wie
już za re ago wa li na ka za nie o śmier ci i zmar twych -
wsta niu Chry stu sa oraz na ma ni fe sta cję mi łu ją ce -
go cha rak te ru Bo ga oraz ma ją na dzie ję in spi ru ją cą
ich co do ich przy szło ści. O ta kich moż na by ło by
po wie dzieć, że są w sta nie pró by przez ca ły ten
Wiek Ewan ge lii – za leż nie od te go, czy trwa li moc -
no w opo zy cji do grze chu oraz do tych wo kół nich,
czy też ule gli i pod da li się oraz uczest ni czy li w grze -
chach. Lecz wy raź nie, zgod nie z Pi smem Świę tym,
na stą pi pe wien roz strzy ga ją cy punkt ich pró by, któ -
ry zde cy du je w kwe stii tych wszyst kich upa dłych
du chów – „kri sis wiel kie go dnia”. 

OBECNIE ŻYJEMY
W OKRESIE KRISIS 

W świe tle tych wszyst kich wa run ków i roz wa żań
uwa ża my, że obec nie ży je my w tym cza sie kri sis
- ogra ni cze nie ciem no ścią na ło żo ne na tych upa-
dłych anio łów, mia ło trwać tyl ko do punk tu kry-
tycz ne go lub są du „wiel kie go dnia”. Zgod nie
z na szym zro zu mie niem, ten wiel ki dzień Pa -
na chro no lo gicz nie roz po czął się w paź dzier ni -
ku 1874, i z te go mo że my się prze ko nać, że od te -
go cza su te „ma te ria li za cje” sta ją się co raz bar-

„I my po zna li śmy i uwie rzy li śmy mi ło ści, któ rą
Bóg ma dla nas. Bóg jest mi ło ścią, a kto miesz ka

w mi ło ści, w Bo gu miesz ka, a Bóg w nim”
(1 Ja na 4:16)
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dziej po wszech ne. Przy zna jąc, że w tej kwe stii
jest wie le oszustw, uwa ża my, że ten do wód jest
zbyt moc ny, by kwe stio no wać, że są licz ne praw-
dzi we ma ni fe sta cje – ma te ria li za cje – w któ rych
duch uosa bia zmar łe go, przyj mu jąc ma te rial ne
cia ło, po sia da ją ce ma sę oraz róż ne ce chy po dob -
ne do ludz kich. 

Po świę co na sio stra – któ ra kie dyś by ła spi ry ty -
stycz nym me dium – opo wia da ła, że w sa lo nie jej
wła sne go do mu zma te ria li zo wał się przed nią duch,
w po sta ci męż czy zny zbli ża ją ce go się do niej. On
moc no chwy cił ją za ra mię – wła śnie wte dy jej brat
otwo rzył drzwi do sa lo nu i ma te ria li za cja mo men-
tal nie znik nę ła. 

W in nym przy pad ku brat, któ ry tak że wcze-
śniej pa rał się spi ry ty zmem, zo ba czył zja wę po da -
ją cą się za je go żo nę, któ ra wy cią gnę ła do nie go rę -
kę. On od mó wił po da nia rę ki i od ra zu zwró cił
swo je ser ce do PANA w mo dli twie o uwol nie nie
z mo cy prze ciw ni ka. Zja wa znik nę ła. 

Ga ze ta Co dzien ne Wia do mo ści w Sun bu ry,
PA., do nio sła w lu tym, że mąż dzie więt na sto let niej
ko bie ty, któ rą ostat nio po ślu bił, wy znał jej i zo stał
oskar żo ny o za bi cie czło wie ka, kie dy od po wie dział
na ogło sze nie Li sty Cra iga w ga ze cie. Po tym wy-
zna niu, ko bie ta stwier dzi ła, że za bi ła przy naj -
mniej 22 oso by, praw do po dob nie w okre sie dłuż-
szym niż ostat nie 6 lat, w ra mach jej za an ga żo wa -
nia w kult sa ta ni stycz ny. Wła dze za ję ły się zba da -
niem jej twier dzeń. 

Ma jąc moż li wo ści, któ re da ją nam kom pu te ry
i szu ka jąc pod ha słem Ma te ria lizm Spi ry ty stycz ny,
mo że my zna leźć wie le do nie sień o te go ro dza ju
dzia ła niach za stę pów aniel skich. Gdy tyl ko włą czy -
my te le wi zor, mo że my zna leźć licz ne pro gra my
mó wią ce o tym, jak du chy za miesz ku ją sta re do my
czy ho te le. Sły szy my o łow cach du chów, któ rzy
z no wo cze sny mi ka me ra mi i świa tłem pod czer -
wo nym po świę ca ją wie le wy sił ku, aby uchwy cić
ob raz du cha. Wła ści wym dzia ła niem, z punk tu wi-
dze nia Sło wa Pań skie go, jest uni ka nie oglą da nia
ta kich pro gra mów w te le wi zji. 

Jak wi dać te złe du chy ma ją szcze gól ną moc
i swo bo dę nad ty mi, któ rzy kie dyś ule gli cie ka -
wo ści w związ ku z uka zy wa niem się du chów. Ma -
my tu taj no wy po wód do po wtó rze nia na szej ra -
dy, aby lud PAŃSKI zu peł nie od ma wiał, by mieć
co kol wiek do czy nie nia ze spi ry ty stycz ny mi me-
dia mi, se an sa mi, hip no ty zmem, ja sno sły sze niem
lub in ny mi for ma mi okul ty stycz ne go prze po -
wia da nia przez wa ha dło, sto li ki Ouija lub te mu
po dob ne rze czy. Wy sił ki de mo nów, aby nam
prze szka dzać są zwy kle zwią za ne z czymś, co po-
bu dza na szą cie ka wość. Na szą ra dą jest, aby lud
PAŃSKI po wstrzy mał swą cie ka wość i uwa żał

za zło ta kie do cie ka nie ja ko nie bez piecz ne po-
cząt ki te go, cze go pod ko niec nie bę dzie my w sta -
nie kon tro lo wać. 

„O, DUSZO MOJA STRZEŻ SIĘ”
PIEŚŃ 183

Wła ści wą po sta wą, ja ką po win ni śmy za jąć, kie dy
te złe du chy usi łu ją nam prze szka dzać, jest spo glą-
da nie na Pa na z wia rą i uf no ścią oraz na ka za nie
w imie niu Pa na Je zu sa, aby ten zły od szedł. Nie
mu si my oba wiać się ich złej mo cy prze ciw ko nam
tak dłu go, jak dłu go na le ży my do PANA i w na -
szym co dzien nym ży ciu po stę pu je my nie we dług
wo li cia ła, lecz we dług Du cha.

Pa mię taj my sło wa na sze go Pa na do Pi ła ta: „Nie
miał byś żad nej mo cy na de Mną, gdy by ci nie by ła
da na z gó ry” (Ja na 19:11) oraz za pew nie nie Apo-
sto ła: „A wie my, że wszyst kie rze czy współ dzia ła -
ją dla do bra tych, któ rzy mi łu ją Bo ga, któ rzy zo sta -
li po wo ła ni zgod nie z Je go po sta no wie niem”
(Rzym. 8:28, KJV). Więk szy jest Ten, któ ry jest
po na szej stro nie niż wszy scy, któ rzy są prze ciw ko
nam. Gdy by prze ciw nik miał moc, aby nam za-
szko dzić, zro bił by to już daw no. „Za ta cza obóz
Anioł PAŃSKI wo kół tych, któ rzy się Go bo ją
(czczą Go) i wy ry wa ich” (Ps. 34:8).

A wie my, że wszyst kie rze czy współ dzia ła ją dla do bra
tych, któ rzy mi łu ją Bo ga, któ rzy zo sta li po wo ła ni
zgod nie z Je go po sta no wie niem – Rzy mian 8:28

„Na wet
sza tan

prze mie nia
się w anio ła
świa tło ści”

2 Kor. 11:14



WARUNKI SPOŁECZNE
BĘDĄ SIĘ POGARSZAĆ

Apo stoł oświad cza, że jed nym z upodo bań tych
de mo nów jest przed sta wia nie się za czy stych, do-
brych, za „anio ła świa tło ści” (2 Kor. 11:14), aby
przez to mo gli sku tecz niej za szko dzić. Jed ną
z przy jem no ści źle uspo so bio nych jed no stek jest
spro wo ko wa nie in nych do grze chu i złych czy-
nów. Nie mo że my za po mnieć, by do te go ob ra zu
do dać świa dec two Apo sto ła od no szą ce się do te -
go cza su. On oświad cza, że po nie waż chrze ści -
jań stwo nie przy ję ło mi ło ści Praw dy, lecz wo la ło
kłam stwo – wo la ło wie rzyć, że umar li są ży wi,
gdy Pi smo Świę te mó wi, że oni są umar li i nie ma -
ją na dziei, gdy by nie by ło zmar twych wsta nia
umar łych – dla te go Bóg po śle im sil ne złu dze nie,
aby wie rzy li w kłam stwo, po nie waż nie mie li żad-
ne go za do wo le nia w Praw dzie – że oni wszy scy
mo gą zo stać po tę pie ni – oka zu jąc się nie god ni za-
ję cia miej sca wśród Wy bra nych w Kró le stwie. Od-
no sząc się do te go cza su, PAN oświad cza rów nież
przez Pro ro ka: „Prze to, że ten lud przy bli ża się
do Mnie usta mi swy mi, a czci Mnie war ga mi swy -
mi, a ser ce je go da le kie jest ode Mnie, a bo jaź ni,
któ rą się Mnie bo ją, z przy ka zań ludz kich na uczy -
li się; dla te go Ja też so bie dziw nie po cznę z tym lu -
dem, dziw nie i cu dow nie, i zgi nie mą drość mą-
drych je go, a ro zum roz trop nych je go skry je się”
(Iza. 29:13, 14). 

Na szą koń co wą my ślą od no szą cą się do cza su
są du dla upa dłych anio łów jest – że pod czas Wie -
ku Ty siąc le cia, kie dy pra wość bę dzie we dług li nii,
a spra wie dli wość we dług pio nu, kie dy nikt nie bę-
dzie mógł ra nić ani szko dzić w ca łym Świę tym
Kró le stwie Bo ga, to nie moż li we bę dzie, aby ci upa-
dli anio ło wie mie li ja kąś szcze gól ną pró bę w związ -
ku z ludz ko ścią – rze czy wi ście wy da je się, że ich
pró by bę dą wów czas za koń czo ne – z pew no ścią
wte dy bę dą mie li mniej spo sob no ści i dla te go
mniej po kus niż obec nie. 

Dla te go wnio sku je my, że ich sąd obec ne go cza -
su od by wa się wła śnie te raz – że do zwo le nie, aby
znaj do wa li i wy ko rzy sty wa li środ ki ma te ria li za cji
i ko mu ni ko wa nia się z ludz ko ścią, do star cza szcze-
gól nej pró by i spraw dzia nu dla tych anio łów, jest to
ich kri sis i ich czas pró by, któ ry jest na zwa ny ich są -
dem i ich czas pró by udo wod ni, któ rzy z nich ża łu -
ją za swe grze chy i są obec nie lo jal ni w ser cu wo bec
Bo ga. I w tym sa mym cza sie ta spra wa zo sta ła tak
za mie rzo na przez Bo ga, aby prze pro wa dzić to
w cza sie uci sku ludz ko ści – „dniu gnie wu i ob ja wie -
nia spra wie dli we go są du Bo że go” (Rzym. 2:5). 

Gdy roz wa ża my Bo skie Sło wo, do cho dzi my
do wnio sku, że roz wią zy wa nie i uwal nia nie z łań -
cu chów ciem no ści tych de mo nów bę dzie się
zwięk szać, praw do po dob nie bar dzo szyb ko.
Oczy wi ście, wzra stać bę dzie za in te re so wa nie spo-
łe czeń stwa okul ty zmem i eg zo tycz ny mi, „ta jem -
ni czy mi” tren da mi my ślo wy mi, a ta kie wa run ki
do star cza ją ży zne go grun tu, na któ rym mo gą
dzia łać de mo ny. Mo gli by śmy drżeć na myśl
o przy szło ści, gdzie pa no wać bę dą złe wpły wy,
nie mo ral ność i po wszech ne bez pra wie. Jed nak
na szym ce lem nie jest wzbu dze nie nie po trzeb -
ne go alar mu z po wo du obec nych złych wa run -
ków, lecz ra czej zwró ce nie uwa gi na za bez pie -
cza ją ce i ochron ne za rzą dze nia, któ re Bóg za pew-
nił, a ko rzy sta ją cy z nich po świę ce ni mo gą być
za cho wa ni w do sko na łym po ko ju i bez pie czeń -
stwie. Uwa ża my, że w pe wien spo sób ist nie je
ochron ny wpływ ota cza ją cy ludz kie isto ty, któ ry
za bez pie cza je przed nik czem ny mi wy sił ka mi
i wpły wa mi sza ta na i je go anio łów, chy ba że lu-
dzie pod da dzą im w pew nym sen sie swą wo lę
lub da dzą przy zwo le nie. Wie rzy my, że ten za bez-
pie cza ją cy wpływ jest róż no rod ny w przy pad ku
po świę co nych. „Za ta cza obóz Anioł Pań ski wo -
kół tych, któ rzy się Go bo ją (czczą) i wy ry wa
ich” (Ps. 34:8; 125:1). Stwier dze nie sza ta na do -
ty czą ce Hio ba jest po twier dze niem te go po glą du:
„Czyż go nie ogro dzi łeś i do mu je go” (Hio ba
1:10, KJV). 

Gdy by nie by ło Bo skiej obiet ni cy nad cho -
dzą ce go Kró le stwa pod pa no wa niem Chry stu sa,
by li by śmy zroz pa cze ni. Lecz nad cho dzi lep szy
dzień, kie dy wszyst kie rze czy w nie bie i na zie mi
bę dą po jed na ne w Chry stu sie (Efez. 1:10). Chwa -
ła niech bę dzie Bo gu, od któ re go po cho dzą
wszyst kie bło go sła wień stwa! 

BS’ 14, 50-55
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POSZUKIWANIE MĄDROŚCI
I JEJ REZULTATY

„Je śli jej [MĄDROSĆI] szu kać bę dziesz ni czym sre bra
i jak ukry tych skar bów szu kać jej bę dziesz, wte dy zro zu miesz

bo jaźń PAŃSKĄ, a zna jo mość Bo żą znaj dziesz” (Przyp. 2:4,5; KJV)

WŚRÓD róż nych de fi ni cji mą dro ści po da nych
przez No ego We bste ra [Słow nik Ję zy ka An giel -

skie go], po niż sza jest in te re su ją ca z re li gij ne go punk -
tu wi dze nia: „W bi blij nej teo lo gii mą drość jest praw-
dzi wą re li gią”. A co zna czy sło wo re li gia? To sło wo
po cho dzi z ła ciń skie go re li gio, któ re zna czy wią zać
na no wo, wią zać po now nie, moc no wią zać. Zgod nie
ze słow ni kiem We bste ra w po wszech nym zna cze niu
ono jest uży wa ne, by ozna czać „ja kiś sys tem wia ry
i czci”. Za uważ my, że jest to zde fi nio wa ne ja ko sys-
tem. To pro wa dzi nas do wnio sku (je śli przyj mie my
We bste ra ja ko stan dard dla zna cze nia słów, a nie
ma my żad ne go po wo du, by róż nić się w tym przy-
pad ku), że mą drość jest praw dzi wym sys te mem wia -
ry i czci. Zro zu mie li śmy z na sze go wer se tu, że ma my
po szu ki wać praw dzi we go sys te mu wia ry i czci tak
pil nie, jak lu dzie szu ka ją sre bra, ukry tych skar bów.
Lecz sre bro, któ re ma zo stać wy do by te, znaj du je się
po za na szym wzro kiem, pod po wierzch nią zie mi
i jest trud ne do zna le zie nia. Ist nie je ści sła ana lo gia
po mię dzy po szu ki wa niem w ce lu po zna nia praw dzi-
we go sys te mu wia ry i czci, a szu ka niem sre bra. 

Fakt, że praw dzi wy sys tem wia ry i czci, szcze gól -
nie głę bo kich rze czy Sło wa Bo że go (1 Kor. 2:10), nie
mo że być roz po zna ny bez pil ne go po szu ki wa nia, jest
wska za ny w Żyd. 5:11 (Dia glott): „W na szym wy kła -
dzie ma my wie le do po wie dze nia i jest to trud ne
do zro zu mie nia, po nie waż wy sta li ście się ospa ły mi
słu cha cza mi”. Cza sa mi Sło wo Bo że jest trud ne do wy -
ja śnie nia. Wer set 14: „Twar dy po karm na le ży dla tych,
któ rzy są doj rza li [tych z wy ćwi czo ny mi zdol no ścia -
mi], to zna czy tych, któ rzy przez roz sąd ne uży wa nie
ma ją zmy sły wy ćwi czo ne do roz po zna wa nia za rów no
do bra, jak i zła”. Jest to tak że wska za ne w sło wach
Apo sto ła Pio tra w 2 Pio tra 3:16, gdzie od no sząc się
do pism Apo sto ła Paw ła mó wi, że za wie ra ją one
„pew ne rze czy trud ne do zro zu mie nia, któ re nie wy -
kształ ce ni [w Sło wie Bo żym] i chwiej ni prze krę ca ją
[znie kształ ca ją, od wra ca ją, wy pa cza ją], jak czy nią z in -
ny mi Pi sma mi, ku swe mu wła sne mu za tra ce niu”. 

Do świad cze nie po ka zu je, że tak jak znaj do wa nie
„żył” szla chet nych me ta li ukry tych w zie mi wy ma -
ga wie le wy trwa łych i sta ran nych po szu ki wań, tak
rów nież po trze ba sta ran ne go i wy trwa łe go stu dio -
wa nia, aby zna leźć „ży ły” dro go cen nej Praw dy ukry -
te w ko pal ni Bo skie go Sło wa. Nasz pod sta wo wy

wer set nie su ge ru je nic mniej niż to. Jest to obo wią -
zek, jak rów nież przy wi lej każ de go szcze re go, po-
świę co ne go chrze ści ja ni na, aby pil nie „ba dać Pi -
sma” (Dz. Ap. 17:11), uży wa jąc do star czo nych przez
PANA po mo cy (Efez. 4:11). Obec nie ma my nie tyl -
ko te po mo ce, za pew nio nych przez PANA ludz kich
na uczy cie li, lecz po sia da my tak że li te ra tu rę Praw dy,
ta ką jak To my Pa ru zyj ne i Epi fa nicz ne, Te raź niej szą
Praw dę itd. Tak, Przy po wie ści 4:18 bar dzo wy mow -
nie wy ra ża ją tę myśl po stę pu: „Ścież ka spra wie dli -
wych jest ni czym ja sne świa tło, któ re co raz bar dziej
świe ci aż do dnia do sko na łe go”.

Na uki Bo skich sług ma ją być przyj mo wa ne bar dzo
uważ nie i „z ca łą go to wo ścią umy słu”, a na stęp nie
każ da po świę co na jed nost ka ma „co dzien nie” ba dać
Pi sma, aby do strzec czy ta kie na uki po cho dzą z Bi blii
i są w har mo nii z nią. My po win ni śmy „do świad czać
du chów [dok tryn]”, „pró bo wać wszyst kich rze czy
i moc no trzy mać się te go, co jest do bre” (1 Ja na 4:1;
1 Tes. 5:21). Dzię ki pil nym i do kład nym po szu ki wa -
niom znaj dzie my dro go cen ne „sre bro” Praw dy (Mat.
7:7), skarb ukry ty przed in ny mi [po wol ny mi słu cha -
cza mi]; bę dzie my znaj do wać i co raz wię cej uczyć się
na te mat Bo skie go „sys te mu wia ry i czci” i nie bę dzie -
my mo gli zna leźć tyl ko te go, co Bóg tak kom plet nie
i sta ran nie ukrył, aby nie mo gło zo stać od kry te, po nie-
waż nie nad szedł jesz cze Je go wła ści wy czas na ob ja -
wie nie te go [po stę pu ją cej Praw dy]. 5 Moj. 29:29:
„Rze czy ta jem ne na le żą PANU Bo gu na sze mu, a jaw -
ne nam” [po wo ła nym, wy bra nym i zu peł nie po świę -
co nym dzie ciom Bo ga]. Pro si my po rów nać tak że
Rzym. 16:25; Kol. 1:26. 



Lecz cie ka wy umysł mo że za py tać, dla cze go Bóg
ukrył Praw dę, je śli wła ści we jest aby śmy ją po zna li?
Od po wia da my, że Bóg nie ży czy so bie, aby każ dy po-
znał Praw dę w obec nym cza sie (por. Rzym. 11:32),
po nie waż mą drzy te go świa ta nie są na ty le po kor -
ni, aby przy jąć i od nieść ko rzyść z te raź niej szej Praw -
dy w tym cza sie. Wzra sta ją ca wie dza o Bo skim Sło-
wie zwięk szy ła by tyl ko ich prze wi nie nia i dzia ła ła -
by na ich nie ko rzyść; za tem Bóg za kry wa ją przed ni -
mi. Pan Je zus po wie dział: „Wy sła wiam Cię, Oj cze,
PANIE nie ba i zie mi! Żeś te rze czy za krył przed mą -
dry mi [w świe cie] i roz trop ny mi, a ob ja wi łeś je nie-
mow ląt kom [ci chym, po kor nym, uf nym – Mat.
18:3, 4]: Za praw dę, Oj cze! Tak się upodo ba ło To bie”
(Mat. 11:25; Łuk. 10:21). 

Po nad to Praw da jest ukry wa na po to, aby po szu-
ki wa nie jej by ło dla nas po ży tecz nym ćwi cze niem
i po wo do wa ło jesz cze więk szą jej oce nę, gdy ją znaj-
dzie my; ona jest tak ukry ta, aby nie zna leźć jej, za -
nim nie bę dzie po trzeb na. Bóg „we wła ści wym cza-
sie ob ja wił Swe Sło wo przez ka za nie” (Tyt. 1:3). Pa -
weł pi sał te sło wa do Ty tu sa [któ ry miał doj rza ły
chrze ści jań ski cha rak ter], nad zor cy Ko ścio ła. Te in-
struk cje nie są za mie rzo ne ani nie na da ją się do za -
sto so wa nia do in nych niż po świę ce ni wie rzą cy;
szcze gól na wia ra Bo skich wy bra nych nie jest prze ja -
wia na przez in nych, po nie waż te rze czy są „du cho -
wo roz są dza ne” (1 Kor. 2:14). 

Nie któ rzy mo gą rów nież po wie dzieć, że zło to
i sre bro, wę giel i ro pa zo sta ły ukry te w zie mi, po nie-
waż nie jest wła ści we, aby śmy je po sia da li, za tem
twier dzą, że Bóg ukrył Praw dę w Bi blii, po nie waż nie
ży czył so bie, aby śmy mie li praw dzi wy sys tem wia ry
i czci. Praw da na cza sie [te raź niej sza Praw da] mo że
być zna le zio na tyl ko w wy ni ku pil ne go po szu ki wa -
nia; i ona jest znaj do wa na i za cho wy wa na tyl ko
przez tych, któ rzy po sia da ją na stę pu ją ce ce chy: cześć
(Ps. 25:14; 111:10), wła ści wą po ko rę (Jak. 4:6; 1 Pio -
tra 5:5,6), ci chość (Ps. 25:9), łak nie nie i pra gnie nie
spra wie dli wo ści (Mat. 5:6), uczci wość i do broć ser -
ca (Łuk. 8:15) oraz świę tość „bez któ rej nikt nie
oglą da PANA” (Żyd. 12:14; Mat. 5:8; Ps. 97:11). Tyl -
ko ci, któ rzy są za in te re so wa ni i od po wied nio gor-
li wi, by pil nie szu kać, znaj dą dro go cen ną mą drość
Bo skie go Sło wa, któ ra skła da się ze „słów czy stych
jak sre bro wy pła wia ne w pie cu gli nia nym, sie dem ra -

zy oczysz cza ne” (Ps. 12:7), któ ra jest „lep sza niż
han dlo wa nie sre brem, a zdo by wa nie jej lep sze niż
zdo by cie czy ste go zło ta” (Przyp. 3:13-15). 

Lecz ktoś po wie: ma my praw dzi wy sys tem wia -
ry i czci przez ca ły Wiek Ewan ge lii – cóż wię cej po-
win ni śmy uczy nić? Czyż na si oj co wie nie ro zu mie -
li te go? Ci, któ rzy pil nie po szu ki wa li i we wła ści wej
po sta wie ser ca przy ję li to, co po win ni wie dzieć
za swo ich cza sów [te raź niej sza Praw da], lecz to nie
jest wy star cza ją ce dla nas obec nie [po stę pu ją ca
Praw da], po dob nie jak Praw da za dni No ego nie by -
ła wy star cza ją ca do po zna nia dla Abra ha ma i Ja -
na Chrzci cie la czy też za pa sy sre bra i zło ta, któ re by -
ły na świe cie w cza sie od kry cia Ame ry ki, nie są wy-
star cza ją ce dla świa ta obec nie. Na si oj co wie pra co -
wa li w tej sa mej ko pal ni Praw dy Bo skie go Sło wa,
lecz nie wy czer pa li zło ża – dzię ki Bo gu! Brył ki sym-
bo licz ne go zło ta i sre bra wy cho dzą na świa tło,
„Świa tło jest po sia ne dla spra wie dli wych” (Ps. 97:11)
i „Wy, bra cia, nie je ste ście w ciem no ści” (1 Tes. 5:4);
na wet za na szych dni (Przyp. 4:18; 1 Król. 10:22;
2 Kron. 9:21; PT „54, s. 60, ak. 4)

Je zus pod kre śla waż ność po zna wa nia te raź niej -
szej Praw dy (2 Pio tra 1:12), kie dy opła ku jąc Je ru za -
lem, po wie dział: „O gdy byś po zna ło i ty, a zwłasz cza
w ten to dzień twój, co jest ku po ko jo wi twe mu!
Lecz to te raz za kry te od oczu two ich” [po nie waż
od rzu ci li ziem skie go na uczy cie la od Bo ga] (Łuk.
19:41, 42). Cho ciaż wy zna wa li, że ma ją Praw dę, za-
nie dba li po szu ki wa nia jej we wła ści wy spo sób i we
wła ści wym du chu [ich dom zo stał spu sto szo ny, Bóg
po rzu cił ich pod czas Wie ku Ewan ge lii], oni nie po-
zna li cza su swe go na wie dze nia (w. 44) [jak rów nież
spi sko wa li prze ciw ko Pa nu, aby Go za bić]. Tak,
„świa tło roz bły sło w cie m no ści, lecz ciem ność go nie
ogar nę ła” (Ja na 1:5, KJV). Rów nie waż ne dzi siaj,
na prze ło mie Wie ku Ewan ge lii i Ty siąc le cia, a mo że
jesz cze bar dziej waż ne jest to, aby śmy zwra ca li sta-
ran ną uwa gę na na po mnie nie Apo sto ła (2 Tym.
2:15, KJV): „Stu diuj, abyś się oka zał spraw dzo nym
ro bot ni kiem, któ ry nie mu si się wsty dzić, wła ści wie
roz dzie la jąc sło wo praw dy”. 

Zdo by wa nie mą dro ści jest naj-
mą drzej szą rze czą, ja ką mo żesz
uczy nić! A co jesz cze mo żesz
zro bić, to roz wi jać Do bre Zro-
zu mie nie (Przyp. 4:7). Mą-
drość jest ła twa do zna le -
zie nia – tyl ko otwórz Bi blię
i za cznij czy tać. 
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W ko pal ni lu dzie po wszech nie uży wa ją lamp
umiesz czo nych na gło wach i schy la ją się ni sko, cza-
sem na ko la nach, w po szu ki wa niu ukry te go skar bu.
Po win ni śmy być po kor ni i mieć umy sły oświe co ne
przez Świę te go Du cha Bo że go (1 Kor. 2:9-16). W Ew.
Ja na 9, gdy nie wi do my czło  wiek cu dow nie od zy skał
wzrok, do strze ga my du cha nie po słu szeń stwa i bun tu
fa ry ze uszy od rzu ca ją cych świa tło, gar dzą cych Praw dą,
po nie waż ich czy ny by ły złe. Nie bądź my zdzi wie ni,
je śli pod nie któ ry mi wzglę da mi przy pa dek nie wi do -
me go czło wie ka bę dzie re pre zen to wał nas. Kie dy on
wy znał swą wia rę w Je zu sa, fa ry ze usze po wie dzie li:
„Czy ty nas uczysz?” (Ja na 9:34). Ten nie wi do my
czło wiek mógł za cho wać mil cze nie i wie rzyć w swym
ser cu oraz za cho wać swo ją po zy cję w ko ście le, lecz to
by ło by tchórz li we i w na stęp stwie te go nie do stą pił -
by du cho wej bli sko ści z Je zu sem. My, któ rzy po świę -
ci li śmy się Bo gu, po dob nie jak w przy pad ku te go nie-
wi do me go czło wie ka, na sze oczy zo sta ły otwar te
na roz po zna nie obec no ści PANA oraz bło go sła wień -
stwo świa tła i Praw dy, i na praw dę mo że my po wie -
dzieć „bę dąc śle pym, te raz wi dzę” (Ja na 9:25). Tak, je-
ste śmy świa tłem świa ta. 

Kie dy czło wiek znaj du je sre bro w ko pal ni, ono
mu si być od dzie lo ne od sub stan cji, któ re sa me w so -
bie mo gą być uży tecz ne lub nie, lecz w obu przy pad-
kach zmniej szy ły by war tość cen ne go me ta lu, gdy by
nie zo sta ły od dzie lo ne. Za tem po win ni śmy nie tyl -
ko wła ści wie roz dzie lać Sło wo Praw dy, lecz tak że

sta ran nie od dzie lać je od te go wszyst kie go, co
zmniej szy ło by je go war tość, nie za leż nie od te go, czy
jest to uży tecz ne, czy też nie. „Od wróć my się od zła”,
„czuj cie od ra zę do zła, lgnąc [pra gnąc] do te go, co
jest do bre” (1 Pio tra 3:11; Rzym. 12:9).

Za tem my, któ rzy „skosz to wa li śmy do bre go Sło wa
Bo że go” (Żyd. 6:5), an ty ty picz nej man ny, sym bo licz -
ne go „chle ba anio łów” (Ja na 6:31-35; Ps. 78:25), nie
bądź my znu że ni re gu lar nym kar mie niem się tym po-
kar mem na cza sie. Nie po win ni śmy być ta cy jak nie-
wier ni Izra eli ci w ty pie i pra gnąć in ne go po kar mu dla
ser ca i umy słu, jak czy nią nie któ rzy. Nie od czu waj my
tę sk no ty do po kar mów an ty ty picz ne go Egip tu, obec-
ne go złe go świa ta, włą cza jąc sys te my błę du (ry by),
świec ką hi sto rię (ogór ki), świa to wą wie dzę (me lo ny
– por. 1 Tym. 6:20), fi lo zo fię (po ry – por. Kol. 2:8),
sztu kę (ce bu la) i li te ra tu rę (czo snek), za miast uświę ca-
ją cej Praw dy (Ja na 17:17), „mą dro ści z gó ry, któ ra naj-
pierw jest czy sta, po tem po ko jo wa, ła god na, skłon -
na do prze ba cza nia, peł na mi ło sier dzia i do brych owo-
ców, bez stron na i nie obłud na” (Jak. 3:17, KJV). 

Nasz wer set z Przyp. 2:4, 5 przy po mi na nam, że
w re zul ta cie pil ne go po szu ki wa nia mą dro ści, zro zu -
mie my cześć dla Bo ga i znaj dzie my zro zu mie nie
(Praw dę) Bo ga, któ rych po zna nie jest ży ciem wiecz-
nym (Ja na 17:3; 1 Ja na 5:20). Jak waż ne jest za tem
na sze po szu ki wa nie praw dzi wej mą dro ści! Jest to
do brze pod kre ślo ne w Księ dze Hio ba 28 (por. E 10,
s. 577, 578). „Bóg jest Du chem, a ci, któ rzy Go
czczą, po win ni Go czcić w du chu i w praw dzie” (Ja -
na 4:23, 24). Gdy zna leź li śmy praw dzi wą mą drość,
praw dzi wy sys tem wia ry i czci, trwaj my w nim wier-
nie aż do koń ca i po stę puj my w świa tło ści Praw dy
i jej Du cha, wią żąc je u na szych pal ców (wpi su jąc je
w na sze czy ny) i gra we ru jąc je w na szych uczu ciach
i wo li (Przyp. 7:3).

58 —  SZTANDAR BIBLIJNY

BS’ 14, 55-58

WAŻNE MYŚLI NA TEMAT NASZEGO PRZYWÓDZTWA

Do brze stu dio wa na
Bi blia jest ozna ką do brze

od ży wio nej du szy.

„Stu diuj, abyś
się oka zał

spraw dzo nym
ro bot ni kiem,

któ ry nie mu si
się wsty dzić,

wła ści wie
roz dzie la jąc

sło wo praw dy”.

(2 Tym. 2:15)

WIEL KI BÓG Je ho wa przy go to wał plan przy wró -
ce nia do do sko na ło ści wszyst kich z ludz ko ści,

któ rzy bę dą Je mu po słusz ni. Je go plan wy ma ga wie lu
lu dzi kie ru ją cych się szczyt ny mi za sa da mi i Bóg po wo-
łu je ich przez wie ki. We szli śmy w okres Epi fa nii; ci,
któ rzy nie są wła ści wie utwier dze ni w Praw dzie Epi-

fa nii i jej du chu, mo gą ją kry ty ko wać, a na wet po su -
wać się do opo zy cji; nie któ rzy z bar dziej doj rza łych,
lecz upar tych, rów nież mo gą się po ty kać. Lecz pa mię-
taj my, że Pan czę sto po zwa la Swe mu lu do wi, na pró -
bo wa nie go pod wzglę dem dat i sy tu acji, któ re nie na-
stę pu ją wte dy lub w ta ki spo sób, jak są spo dzie wa ne.



Na przy kład, ja kim szo kiem by ło dla uczniów, kie dy
Pan zo stał na gle za bra ny spo śród nich! Pa sterz zo stał
ude rzo ny, a owce zo sta ły roz pro szo ne. Oni gło si li, że
Kró le stwo się przy bli ża i rze czy wi ście my śle li, „że się
wnet Kró le stwo Bo że ob ja wić mia ło” (Łuk. 19:11).
Nic dziw ne go, że dwaj ucznio wie w dro dze do Emaus
by li za kło po ta ni i smut ni, mó wiąc rze ko me mu nie zna-
jo me mu: „A my śmy się spo dzie wa li, że on miał od ku-
pić Izra ela” (Łuk. 24:17, 21). Oni mie li wła ści wą dok-
try nę, lecz spra wy nie wy da rzy ły się w cza sie, w któ -
rym się ich spo dzie wa li. 

Na stęp nie, ja ka pró ba i prze sie wa nie przy szło
na lud Pań ski, kie dy w 1844 ro ku w Ru chu Mil le ra
wie lu by ło roz cza ro wa nych, że nasz Pan nie po wró cił
w Swym dru gim przyj ściu! Po dob ne pró by przy szły
w 1874 i 1878 ro ku. Pan przy szedł w 1874 ro ku i świę -
ci śpią cy w tam tym cza sie zo sta li wzbu dze ni z mar -
twych w 1878 ro ku, lecz wszy scy z lu du Pa na, któ rzy
wów czas ży li, tak że spo dzie wa li się, że zo sta ną wów-
czas za bra ni do do mu. To nie na stą pi ło wów czas. Ci
wier ni, któ rzy cze ka li na Pa na, roz po zna li Praw dę,
lecz in ni po tknę li się i upa dli. 

W na szych pi smach mo że my zna leźć po dob ną pró -
bę, któ ra by ła zwią za na z 1914 ro kiem. Ko ściół zo stał
skom ple to wa ny wraz ze spło dze niem z Du cha ostat-
nie go człon ka, 16 wrze śnia 1914, któ ra to da ta by ła
po praw na, lecz nie do ty czy ła skom ple to wa nia
w chwa le w tym cza sie, jak się wcze śniej spo dzie wa no.
Nie któ rzy do gma tycz nie trzy ma li się my śli o uwiel bie -
niu do 1 paź dzier ni ka 1914, po mi mo prze ciw nych
ostrze żeń Bra ta Rus sel la. Na przy kład 1 stycz nia 1914
je den brat przed sta wił ro dzi nie Be thel ka len da rze,
na któ rych wid nia ły dni tyl ko do 1 paź dzier ni ka 1914,
a nie da lej. Przy ja cie le mie li od kre ślać każ dy z dni,
któ ry prze ży li i by li pod wra że niem, jak nie wie le im
po zo sta ło. Brat Rus sell zga nił ten ka len darz, na kła -
nia jąc bra ci, aby każ de go dnia ży li tak wier nie dla Pa -
na, jak to tyl ko moż li we, po zo sta wia jąc swe cza sy
w Bo skich rę kach. Piel grzym, któ ry wy je chał w po dróż
piel grzym ską przed paź dzier ni kiem 1914, opusz cza jąc
Przy by tek chwa lił się, że ku pił bi let na Ple ja dy i że był
to bi let w jed ną stro nę. By ło to dość zu chwa łe po czu -
cie hu mo ru i nie któ rzy by li tym zszo ko wa ni. Ten brat
osta tecz nie po wró cił (lecz nie z Ple jad), czy to mu się
po do ba ło, czy nie. Pró ba 1914 ro ku spo wo do wa ła po-
tknię cie się wie lu in nych, któ rzy nie by li do brze utwier-
dze ni w Praw dzie lub upar cie po słu gi wa li się fał szy -
wy mi ocze ki wa nia mi wzglę dem dat, aby zna leźć dla
sie bie wy tłu ma cze nie w od rzu ca niu wy raź nie na ucza -
nych Prawd dok try nal nych. Da ta 1914 ro ku zo sta ła bi-
blij nie usta no wio na ja ko ko niec Cza sów Po gan i po -
czą tek czter dzie sto let nie go okre su Epi fa nii, po czą tek
cza su uci sku. Uwiel bie nie Ko ścio ła nie mia ło miej sca
w tym cza sie, a roz cza ro wa nie, któ re sta ło się udzia łem
wie lu, spo wo do wa ło ich po tknię cie się. Po dob nie, cho-
ciaż la ta 1954 i 1956 są do wie dzio ny mi da ta mi, wie -
lu po tknę ło się o nie wła ści we spo dzie wa nie Bra ta
John so na i wie lu wciąż tak czy ni, uwa ża jąc, że on miał
po zo stać tu taj aż do 1956 ro ku. 

Dzię ku je my Pa nu za udzie le nie nam bło go sła wio -
nej Praw dy Epi fa nicz nej i Du cha Praw dy, któ ra jest zu-
peł nie zdol na, by trzy mać i pro wa dzić nas w obec nej
pró bie, pod wa run kiem, że uczy ni li śmy ją swo ją wła-
sno ścią. Pan nie udzie lił nam Praw dy Epi fa nii tyl ko dla
za spo ko je nia na szej cie ka wo ści, lecz po to, aby śmy
mo gli trwać w jej si le. 

Przez za bra nie ostat nie go ka pła na Pan de li kat nie
szep tał, lecz nie w nie pew nych to nach, do tych dro-
gich, któ rych Je zus mi łu je, że są na stęp ni po Je go dro-
go cen nej Ob lu bie ni cy, „Nie je ste ście zu peł nie od po -
wied ni do sta no wi ska ja ko Mo ja Ob lu bie ni ca, lecz
ma cie wy so ką po zy cję wśród Mo ich Dru hen”. To by -
ło po wszech nym zna kiem dla więk szo ści Do brych Le-
wi tów i to sta ło się dla nich o wie le ła twiej sze. Jak de-
li kat nie i z mi ło ścią Je zus mó wił do nich! Oczy wi ście
ci, któ rzy od wró ci li swe uszy od Pa na i Je go Praw dy
Epi fa nii i któ rych uszy nie słu cha ły, nie zo sta li włą cze -
ni do tej kla sy. Cho ciaż za ofe ro wa no im miej sce tuż
przed Tro nem, jed nak oni oka za li się bun tow ni czy mi,
sa mo wol ny mi Le wi ta mi. [Wiel ka Kom pa nia jest obec-
nie w peł ni wy bra na i na ro dzo na z du cha.]

Przez za bra nie do do mu ostat nie go ka pła na [Bra -
ta John so na] i wska za nie, że mia ła się roz po cząć pra -
ca Wiel kiej Kom pa nii, jak po da je Obj. 19:5-7, Pan
w cu dow ny dla nas spo sób roz wią zał na stęp ny wiel -
ki pro blem. Gdy ostat ni ka płan opu ścił zie mię, Brat
Jol ly zwró cił się do bra ci, któ rzy by li bo le śnie roz cza -
ro wa ni, że nie otrzy ma li ko ro ny. Po cie sza ją cym po-
słan nic twem Bra ta Jol ly’ego by ło: „Te raz zwra cam się
do mo ich dro gich, no wych stwo rzeń, współ czu ję wam
bar dzo głę bo ko z sym pa tią i zro zu mie niem, któ re jest
moż li we tyl ko dla te go, że sam prze sze dłem przez po-
dob ne do świad cze nie. Wiem, ja kie głę bo kie roz cza ro -
wa nie mu si cie od czu wać i bę dzie cie od czu wać, nie
dla te go, że je ste ście nie za do wo le ni otrzy mu jąc sta no -
wi sko wiecz nej służ by przed tro nem za miast na nim,
z pal ma mi zwy cię stwa za miast ko ron chwa ły, lecz że
opła ku je cie, iż nie by li ście zu peł nie wier ni i że w pe -
wien spo sób po nie śli ście po raż kę w do sko na łym czy-
nie niu wo li Oj ca i w uzy ska niu Je go uśmie chu apro-
ba ty we wszyst kich rze czach”. 

Kie dy do kład nie prze ana li zu je my wiel ki plan, któ -
ry Bóg po sta no wił, to przede wszyst kim po win ni śmy
roz po znać, że ŻADEN czło wiek nie bę dzie mógł zmie-
nić Je go pla nu. Na stęp ną kwe stią jest to, że Bóg wy bie -
ra i bę dzie kon ty nu ował wy bór je don stek do ich udzia -
łu w tym pla nie! Od cza sów Abra ha ma aż po obec ne
dni ist nie ją jed nost ki, któ re przez py chę sa me zdo by -
wa ły i uzur po wa ły so bie wła dzę, któ ra nie by ła im udzie-
lo na przez Bo ga. Bóg do pusz cza na te wy kro cze nia je-
dy nie po to, aby Wiel ki Je ho wa mógł mieć zu peł nie
wy pró bo wa ny lud do prze pro wa dze nia ca łej kla sy re sty-
tu cyj nej przez Po śred ni czą cy Ty siąc let ni czas pró by. 

Gdy na stęp ne z tych wy bra nych na czyń umie ra ły,
Bóg do zwa lał, aby na stę po wa ła wal ka o wła dzę. Ce lem
te go by ło po ka za nie tych, któ rzy mo gli być po strze ga -
ni ja ko do brzy w cha rak te rze przez czło wie ka, jed nak
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mo gli zu peł nie nie po do bać się Bo gu. W kon tra ście do
te go za sta nów my się nad jed nost ka mi fa wo ry zo wa ny -
mi przez Bo ga. Nasz Pan Je zus zna lazł nie wie le wspar-
cia, trzech he braj skich mło dzień ców trwa ło sa mot nie,
człon ko wie gwiazd sied miu okre sów Ko ścio ła otrzy my-
wa li nie wie le wspar cia, Pa stor Rus sell sa mot nie trwał
wśród ko ściel nych sys te mów, Pa stor John son, bio rąc
pod uwa gę swą nie po pu lar ność, po wie dział: „Gdy bym
nie był nie po pu lar ny wśród Wiel kiej Kom pa nii i tych
Mło do cia nych God nych, któ rzy są z nią sto wa rzy sze ni,
był by to do bry po wód, by oba wiać się, że mo ja mi sja
jest fał szy wa” [E 5, s. 505]. Do strze ga my, że za każ dym
ra zem Pan kła dzie Swą rę kę na ra mie niu na stęp cy, aby
pro wa dził Je go lud; Je go wy bór jest czę sto nie po pu lar -
ny dla wie lu i sta je się po waż ną pró bą dla tych, któ rzy
nie uzna ją Pań skie go wy bo ru na stęp cy. To po zo sta je
praw dą aż do dzi siej sze go dnia. 

Po wiedz my te raz o Bra cie Jol lym: tak, on zo stał
po waż nie wy pró bo wa ny do mo men tu, aż stra cił ko-
ro nę, „o włos”. On był tak roz ża lo ny, że nie był zu peł-
nie wier ny Pa nu, iż opu ścił Dom Bi blij ny, uda jąc się
w za ci sze swe go do mu w Gull Rock, NC, na oko ło 10
lat. W od po wied nim cza sie Brat John son dał mu do
wy ko na nia pra cę ko rek tor ską. Brat Jol ly po wie dział, że
wie le ra zy je go po dusz ka by ła mo kra od łez, gdy
uświa da miał so bie, że za wiódł Bo ga Je ho wę w dą że niu
do osią gnię cia ko ro ny. Jed nak z po wo du swej wiel kiej
po ko ry stał się wo dzem Do brych Le wi tów; i na tym
urzę dzie spo tka ło go wie le ak cji prze sie waw czych ze
stro ny wy so ko my ślą cych, sa mo wol nych, ob łud nych
jed no stek. Re zul ta tem te go złe go dzie ła by ło do zwo -
le nie przez Bo ga, aby te źle uspo so bio ne jed nost ki
stra ci ły swe sta no wi sko przed Nim. Tak, urząd udzie-
lo ny wy bra nym przez Bo ga przy wód com nie za le ży
od te go, czy każ dy go uzna je; w isto cie rze czy wie lu
bę dzie wal czyć i sprze ci wiać się! 

Obec nie zwróć my na szą uwa gę na coś, co być mo -
że jest waż ne: Szcze gól ni Po moc ni cy za zwy czaj zo sta -
ją Wo dza mi!

(a) Przez dość dłu gi czas Jo zue był szcze gól nym
słu gą i po moc ni kiem Moj że sza aż do je go śmier ci.
„Te dy Jo zue... na peł nio ny jest du chem mą dro ści, bo
wło żył Moj żesz rę ce swo je na nie go...” (5 Moj. 34:9)
i wów czas Jo zue za stą pił Moj że sza ja ko wy zna czo ny
przez Bo ga przy wód ca Izra ela (Joz. 1:1-9);

(b) Brat John son był szcze gól nym po moc ni kiem
Bra ta Rus sel la od 1908 aż do za bra nia Bra ta Rus sel la,
a na stęp nie za stą pił go nie ja ko „on słu ga”, lecz ja ko
wódz lu du Bo że go z „przy wi le jem udzie la nia Praw dy
Epi fa nicz nej sto sow nej dla ko zła Aza ze la i nad zo ro wa -
nia ogól nej pra cy Epi fa nicz nej wo bec ko zła Aza ze la,
a nie wo bec ka pła nów (z Bo skiej ła ski on ukoń czył tę
pra cę – E 10, s. 509 – i przez wie lu jest co raz bar dziej
roz po zna wa ny ja ko Po słan nik Epi fa nii, w udzie la niu
na uk dla Le wi tów i w nad zo ro wa niu pra cy Epi fa -
nicz nej wo bec Le wi tów – E 6, s. 150;

(c) Brat Jol ly ja ko wy zna czo ny przez Bo ga wódz
Wiel kiej Kom pa nii roz wi jał się pod opie ką Po słan ni -

ków Pa ru zji i Epi fa nii i otrzy mał przy wi lej słu że nia
pod czas Epi fa nii, do śmier ci Pa sto ra John so na 22 paź-
dzier ni ka 1950, ja ko szcze gól ny po moc nik Bra ta John-
so na, a po tem słu żył ja ko wódz Wiel kiej Kom pa nii,
Mło do cia nych God nych i Po świę co nych Obo zow ców
Epi fa nii aż do swej śmier ci (14 lu te go 1979);

(d) Brat Au gust Gohl ke ja ko wódz Mło do cia nych
God nych roz wi jał się pod opie ką Po słan ni ka Epi fa nii
i wo dza Wiel kiej Kom pa nii. On miał przy wi lej słu że -
nia ja ko szcze gól ny po moc nik Bra ta Jol ly’ego aż do je -
go śmier ci. Brat Gohl ke słu żył ja ko na stęp ny wódz
Mło do cia nych God nych i Po świę co nych Obo zow ców
Epi fa nii aż do śmier ci, 18 grud nia 1985; 

(e) Przez ana lo gię i w zgo dzie z Pi smem Świę tym,
ro zu mem i fak ta mi sta ło się ja sne, że wy bra ny przez
Bo ga wódz lu du Pań skie go, któ ry ma za stą pić Bra ta
Gohl ke’go, bę dzie ten, kto przez dość dłu gi czas słu-
żył wier nie ja ko je go szcze gól ny po moc nik. Tym na-
stęp nym wo dzem wy bra nym przez Bo ga był Brat Ber-
nard Hed man, któ ry zo stał uzna ny za bę dą ce go w har -
mo nii z po wyż szy mi roz wa ża nia mi. Tak, to Bra ta
Hed ma na Bóg wska zał ja ko Swój wy bór, by dzia łał
pod nad zo rem Pa na Je zu sa ja ko na stęp ny ziem ski
wódz Mło do cia nych God nych i Po świę co nych Obo-
zow ców Epi fa nii. On był do brze wy kwa li fi ko wa ny
do tej służ by, po nie waż był sta ran nym ba da czem
i moc no wie rzył w Praw dę Bo skie go Sło wa, włą cza jąc
Praw dę Pa ru zyj ną i Epi fa nicz ną bę dą cą na cza sie
w czę ści okre su Epi fa nii po 1954 ro ku, przed sta wia ną
w Te raź niej szych Praw dach i Sztan da rach Bi blij nych.
W wie lu pró bach on do wiódł, że jest po kor ny, gor li -
wy, wy rze ka ją cy się sie bie, od da ny Bo gu i Pa nu Je zu -
so wi i na peł nio ny Ich Du chem; oka zał się mi łu ją cy,
uprzej my, tak tow ny i pe łen zro zu mie nia w po stę po -
wa niu wo bec in nych. On słu żył ja ko je den z głów -
nych, szcze gól nych po moc ni ków Bra ta John so na, po-
ma ga jąc mu oso bi ście w ko re spon den cji, w przy go to -
wy wa niu je go pism do pu bli ka cji, jak rów nież ja ko
po moc nik Bra ta Jol ly’ego i Bra ta Gohl ke’go w po dob -
ny spo sób. Roz waż my po niż sze wer se ty ja ko po par cie
dla na szych stwier dzeń w tym ar ty ku le. Ps. 25:9: „Po-
pro wa dzi ci chych w są dzie, a na uczy po kor nych dro -
gi swo jej”. Tak że Ps. 32:8: „Dam ci ro zum i na uczę cię
dro gi, po któ rej masz cho dzić”. Brat Hed man za koń -
czył swój bieg 30 stycz nia 2004.

(f) Po śmier ci Bra ta Hed ma na me to da, na któ rej
przez dłu gi czas się wzo ro wa no, zo sta ła zmie nio -
na przez na sze go wiel kie go Bo ga Je ho wę. Z wie lu
wzglę dów Ruch zna lazł się w po trze bie na stęp ne go
oczysz cze nia, gdy we szli śmy w za kres pew nych zmian
i nie zna nych kwe stii. Bóg Je ho wa w 2004 ro ku uznał
za ko niecz ne udzie lić pew nych lek cji, aby ujaw nić po-
trze by obec ne go cza su. Pra wie zu peł nie bez oba wy
wie lu wy bit nych szcze gól nych po moc ni ków zgła sza ło
aspi ra cje do wo dzo stwa, któ re nie mo gły być za apro -
bo wa ne ani przez Pa na, ani przez za rzą dze nia, któ re
przed sta wił w wy bra nym przez Sie bie ziem skim Ru -
chu. Mia no wa nie Bra ta Ral pha He rzi ga by ło na sa -
mym po cząt ku pro ble mem z po wo du bra ku wła ści -



we go zro zu mie nia, że je go mia no wa nie by ło re ko -
men do wa ne przez Bra ta Ber nar da Hed ma na. Po nie -
waż oka za ło się, że by ło dwóch kan dy da tów na to sta-
no wi sko, za ist nia ła ko niecz ność spe cjal ne go ze bra nia
in te re so we go, któ re od by ło się z udzia łem piel grzy -
mów i piel grzy mów po moc ni czych z USA oraz przed-
sta wi cie li z in nych kra jów w ce lu do kład ne go zba da -
nia Żyd. 7:7: „A bez wszel kie go spo ru mniej szy od
więk sze go bło go sła wień stwo bie rze”. Po raz pierw szy
Ruch sta nął w ob li czu pod ję cia de cy zji po mię dzy Po-
świę co nym Obo zow cem Epi fa nii, któ ry słu żył w Do -
mu Bi blij nym przez pe wien czas, a kan dy da tem z Mło -
do cia nych God nych, któ ry re gu lar nie nie słu żył w Do -
mu Bi blij nym. Przed sta wio ny do wód po ka zał, że
w zgo dzie z Żyd. 7:7, Pan wska zał Swój wy bór i że był
to kan dy dat z Mło do cia nych God nych. Wie my, że Bóg
ni gdy nie po zo sta wia Swe mu lu do wi gło so wa nia
na wo dza spo mię dzy wie lu kan dy da tów, lecz że On
i tyl ko On do ko nu je te go wy bo ru. By ło to po czę ści
wska za ne przez do ku ment „Peł no moc nic two”, któ ry
Brat Hed man opra co wał oko ło 8 lat przed swą śmier-
cią, mó wiąc, że Pan wska zał mu kan dy da ta z Mło do -
cia nych God nych ja ko Je go wy bór. My, któ rzy zo sta -
li śmy za pro sze ni do ko mi sji do ko nu ją cej prze glą du,
po par li śmy ten do ku ment Bra ta Hed ma na, któ ry zo-
stał wte dy przed sta wio ny na trzech kon wen cjach
w ce lu prze gło so wa nia ak cep ta cji wy bo ru Bra ta Ral-
pha He rzi ga ja ko Opie ku na Wy ko naw cze go. Za wsze
po win ni śmy pa mię tać, że tyl ko Bóg wy bie ra na szych
wo dzów, a na stęp nie my gło su je my na tę oso bę na
urząd Opie ku na Wy ko naw cze go. 

Ta de cy zja by ła w peł nej zgod no ści z Żyd. 7:7,
lecz po zo sta wi ła nie smak u wie lu osób, co do pro wa -
dzi ło do oczysz cze nia Bo skie go Do mu. Na pod sta wie
do wo dów przed sta wio nych przez Bo ga Je ho wę w na -
stęp nych la tach, mu si my po wie dzieć, że to oczysz cze -
nie by ło bar dzo po trzeb ne! Cza sem za po mi na my, że
wszy scy po wo ła ni są prze sie wa ni; oka zu je się, że po-
stę po wa nie nie któ rych sprzy ja po wo ła niu, do któ re -
go zo sta li po wo ła ni i Bóg oka zu je im Swą ła skę przez
kon ty nu owa nie ich po świę co ne go bie gu. In nym są
udzie la ne pew ne ka ra nia, aby do pro wa dzić ich z po -
wro tem do wła ści wej po sta wy przed Pa nem i brać mi;
na to miast oka zu je się, że jesz cze in ni zu peł nie od pa -
dli od har mo nii z Bo giem przez za cho wa nie peł ne za-
du fa nia w so bie i zo sta li od sia ni! „Za tem zwra caj cie
uwa gę jak słu cha cie. Po nie waż każ de mu, któ ry ma, bę-
dzie da ne, a te mu, któ ry nie ma, na wet to, co wy da je
się, że ma, zo sta nie ode bra ne” (Łuk. 8:18, KJV). Od-
kry wa my, że Bóg Je ho wa naj pierw jest Bo giem spra-
wie dli wo ści, a na stęp nie mi ło ści [Ka za nia Pa sto ra Rus-
sel la, s. 351]. By ło i jest wo lą Bo ga, aby Je go dzie ci
prze cho dzi ły pró by, trud no ści i oczysz cza nie. Zba daj -
my Jer. 23:28: „Pro rok, któ ry ma sen [uro je nie], niech
opo wia da sen [wie lu uczy swych wła snych uro jeń
– nie wła ści wych po glą dów], ale ten, któ ry ma Mo je
sło wo [spi sa ne ob ja wie nie, na tchnio ne Sło wo Bo że
– Je go świa dec two], niech mó wi Mo je sło wo wier nie
[Ewan ge lię, Bo skie go Świę te go Du cha; wy ja śnia ne

przez na sze go Pa na i wy bra ne przez Nie go na czy nia]”.
Na stęp nie Bóg py ta: „Co psze ni cy do plew?”. Tak, czy
my pra gnie my być psze ni cą dla Bo ga i czy chce my, aby
wy młó co ne ple wy po zo sta ły na pod ło dze? Pierw szą
lek cją jest pra wo ab so lut nej spra wie dli wo ści. W stycz -
niu 2004 ist nia ło wie le do wo dów na to, że Brat Ralph
He rzig zo stał do strze żo ny i Bóg Je ho wa po ło żył Swą
rę kę na Bra cie Ral phie, aby był Je go szcze gól nym słu -
gą. Stwier dza jąc ten fakt, mu si my tak że do strze gać
Bo ską rę kę w spro wa dza niu trud nych do świad czeń
i prób przy cho dzą cych na Je go dzie ci. Ra duj my się
w ab so lut nej Bo skiej spra wie dli wo ści i pra cuj my ze
wszel ką pil no ścią, aby być przy byt kiem od po wied -
nim do za miesz ka nia dla Bo ga! 

Te do świad cze nia roz wi ja ją nas na po do bień stwo
w cha rak te rze do Bo ga i do sto su ją nas, aby śmy by li
uży tecz ni do przy szłej pra cy do pro wa dza nia nie zba -
wio ne go świa ta do zu peł nej wie dzy Praw dy, któ ra bę-
dzie wy ma ga na w ich pró bie do ży cia wiecz ne go.
„Uwiel biaj cie PANA ze mną, a wy wyż szaj my imię Je -
go ra zem!” (Ps. 34:4). 

Obec nie (2014) ży je my w okre sie przej ścio wym,
w cza sie gdy Je ho wa wpro wa dza pew ne bar dziej ra dy-
kal ne zmia ny w Je go Ru chu; jed nak że pra gnę po now-
nie zwró cić na szą uwa gę na coś, co praw do po dob nie
jest waż ne: Szcze gól ni Po moc ni cy za zwy czaj zo sta ją
Wo dza mi! Ja ko Szcze gól ny Po moc nik Bra ta Ral pha
od 2004 otrzy ma łem [Le on Sny der] pew ne zro zu mie -
nie po trzeb w Ru cha Pa na. Gdy zdro wie Bra ta Ral pha
za czę ło się po gar szać, przy ją łem na sie bie więk szą od-
po wie dzial ność, po ma ga jąc w za rzą dza niu Ru chem
od czer w ca 2012, kie dy na sta łe prze pro wa dzi li śmy się
do Do mu Bi blij ne go. By ło to po ży tecz ne do świad cze -
nie, któ re da ło mi prze szko le nie nie zbęd ne do bie głe -
go kon ty nu owa nia dzie ła, któ re obec nie jest ko niecz -
ne w na szym Ru chu. 

W Bo skim pla nie do szli śmy do cza su, gdy kan dy -
dat Mło do cia nych God nych nie jest w sta nie peł nić
urzę du Opie ku na Wy ko naw cze go w Bo skim Ru chu;
a Pan roz wi ja ostat nią zna czą cą kla sę okre śla ną ja ko
Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii, szcze gól nie wyż szą jej
część na zy wa ną kla są Kró lo wej z Sa by. Bóg Je ho wa
pod dał na szej uwa dze po trze bę dal szych ko rekt we-
wnątrz Je go Ru chu, któ rych do ko na li śmy w Je go wła-
ści wym cza sie. Po now nie Bóg do ko nał Swe go wy bo -
ru, by pro wa dzić Je go Ruch i ta jed nost ka ma od po -
wied nie kwa li fi ka cje. Je śli ktoś nie miał do bre go zro-
zu mie nia i nie przyj mo wał szcze rze Praw dy Epi fa nii,
włą cza jąc Praw dę przed sta wia ną w Te raź niej szych
Praw dach i Sztan da rach Bi blij nych po 1954 ro ku, nie
bę dzie wła ści wie wy kwa li fi ko wa ny do pro wa dze nia
tych, któ rzy na praw dę ją po sia da ją! Przy po mi nam so -
bie, kie dy Brat Hed man i ja roz wa ża li śmy mo je mia-
no wa nie na piel grzy ma po moc ni cze go, on za dał mi
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na stę pu ją ce py ta nia: „Czy przyj mu jesz Praw dy, któ re
są dro gie na szym ser com? Czy wiesz, że Brat Rus sell
i Brat John son po peł ni li w prze szło ści pew ne błę dy?
Czy na dal ak cep tu jesz pi sma tych sług?” – Mo ja od-
po wiedź brzmia ła „Tak” na wszyst kie py ta nia – na co
on rzekł, kła dąc rę kę na mo im ra mie niu: „Je steś jed-
nym z nie licz nych”.

W PT 1978, s. 87 czy ta my: „Ma my zu peł ne prze-
ko na nie, że kie dy Wiel ka Kom pa nia za koń czy swój
ziem ski bieg, nasz Pan bę dzie kon ty nu ował Swą pa-
ster ską opie kę nad Swym lu dem za po śred nic twem
Mło do cia nych God nych, a kie dy oni za koń czą swój
bieg w tym ży ciu, On bę dzie pro wa dził tę opie kę
przez Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii”. Po win -
ni śmy ro zu mieć, jak Praw da do tar ła do po wo ła nych,
wy bra nych i wier nych. E 11, s. 340 mó wi, że pod czas
Pa ru zji i Epi fa nii Bóg udzie lił Je zu so wi zro zu mie nia
Prawd na cza sie. Je zus po dał te Praw dy Po słan ni kom
Pa ru zji i Epi fa nii, któ rzy z ko lei udzie li li je Ka płań -
stwu, a od nich one prze szły do Le wi tów, któ rzy
z ko lei z Ka pła nem prze ka za li je Po świę co nym Obo-
zow com Epi fa nii! Bo ska Praw da nie za wo dzi; je dy nie
jej po słan ni cy. 

Znaj du je my te my śli ba da jąc Iza ja sza 49. W wer -
se cie 11 do strze ga my do dat ko wy wy raź ny roz dział
po mię dzy kla są re sty tu cyj ną, wspo mnia ną w w. 10
i Wiel ką Kom pa nią, jak rów nież in ny mi przed re sty -
tu cyj ny mi kla sa mi. Bóg uczy ni wszyst kich pięć przed-
re sty tu cyj nych klas – Ma lucz kie Stad ko, Sta ro żyt nych
God nych, Wiel ką Kom pa nię, Mło do cia nych God nych
i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii – przed sta wio -
nych od po wied nio przez wzgó rza Sy jon, Mo ria, Akra,
Bez e tha i Ofel – szcze gól ny mi środ ka mi po mo cy nie-
wy bra nym na Dro dze Świę to ści. Bóg wy wyż szy ich
w tym ce lu. Bóg wiel ce za szczy ci Po świę co nych Obo-
zow ców Epi fa nii, po nie waż oni oka żą się wier ni
wśród więk szych prób, niż bę dzie mieć kla sa re sty tu -
cyj na w ogól no ści.

Wa ru nek prób i po waż nych spraw dzia nów obo-
wią zu je aż do na szych dni. Każ dy zo sta nie prze sia ny;

nie któ rzy zo sta ną prze sia ni do, a in ni bę dą od sia ni. Je -
śli mo że my przy jąć to, że pra wie wszy scy pro ro cy Sta-
re go Te sta men tu by li od rzu ca ni przez więk szość
z tych, któ rym słu ży li, wów czas bę dzie my mo gli po-
wie dzieć: gło śmy Praw dę w mi ło ści i moc no w niej
trwaj my. „Bo ży we jest Sło wo Bo że i sku tecz ne”
– Żyd. 4:12. Pew ni lu dzie w sta ro żyt no ści py ta li: Czy
rę ka Pań ska jest skró co na? Bóg od po wia da w Izaj.
59:1: „Oto nie jest skró co na rę ka Pań ska”. Z jed nym
wy jąt kiem, wszyst kie z tych wy bra nych na czyń po peł-
nia ły błę dy, a mi mo to kar mi my się ze sto łu Praw dy,
któ ry oni przy go to wa li; kar mi my się po kar mem, któ -
ry nie jest ze psu ty ani nie smacz ny dla Je go po wo ła -
nych, wy bra nych i wier nych. Oby śmy oka za li się god -
ni kar mie nia się z Je go sto łu Praw dy, przy go to wa ne go
przez Je go wy bra ne na czy nia. Tak jak Brat Rus sell zga-
nił ka len darz, któ ry za wie rał koń co wą da tę, tak my
na śla duj my je go ra dy, za chę ca jąc bra ci, aby każ de go
dnia sta ra li się żyć tak wier nie dla Pa na, jak to tyl ko
moż li we, lecz zo sta wi li swe cza sy w Je go rę kach.

Współ słu ga
Brat Le on Sny der
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„Oto jak do brze i jak przy jem nie jest,

gdy bra cia miesz ka ją ra zem w jed no ści”
Psalm 133:1

PYTANIA ZWIĄZANE Z OKRESEM PRZEJŚCIOWYM
W NASZYM RUCHU

PYTANIE: Dla Ma lucz kie go Stad ka, a na stęp nie
Wiel kiej Kom pa nii PAN wska zał nam ostat nie go

człon ka każ dej z tych klas. Czy Pan okre ślił kto bę dzie
ostat nim człon kiem Mło do cia nych God nych (M.G.)?

ODPOWIEDŹ: Nie, nie okre ślił. W przy pad ku Ma-
lucz kie go Stad ka (M.S.) i Wiel kiej Kom pa nii (W.K.)
mie li śmy bi blij ny do wód na ostat nie go człon ka. Lecz
w przy pad ku M.G. nie ma my. Moż li we, że Brat Ralph

He rzig jest ostat nim M.G., lecz nie uwa ża my, że mo że -
my wy su nąć ta kie przy pusz cze nie bez do wo du. Aby
wy su nąć ta ki wnio sek, uzna li by śmy rów nież, że wszy-
scy pro spek tyw ni M.G. (ci, któ rzy po świę ci li się przed
je sie nią 1954) oka za li się nie wier ni po wo ła niu do M.G.
lub że Pan ni gdy nie przy jął ich po świę ce nia do ce lów
tej kla sy. Jed nak PAN nie ob ja wił nam te go. Nie tyl ko
to, lecz jest praw do po dob ne, że pro spek tyw ni M.G.
znaj du ją się w in nych gru pach Ba da czy Bi blii i wśród



in nych chrze ści jań skich ugru po wań. Nie jest moż li -
we, aby śmy zna li sta no wi sko każ de go z tych kan dy -
da tów przed PANEM, gdy na wet ich nie zna my. Nie
wy da je się sen sow ne sto so wa nie Żyd. 7:7 ja ko na sze -
go je dy ne go do wo du, że wszy scy dro dzy pro spek tyw -
ni M.G. od pa dli! Mo że my je dy nie wy cią gnąć wnio sek,
że PAN nie ob ja wił nam tej od po wie dzi. „Rze czy ta-
jem ne na le żą PANU Bo gu na sze mu, a jaw ne nam i sy -
nom na szym aż na wie ki” (5 Moj. 29:29). 

PYTANIE: Czy na stęp ny Opie kun Wy ko naw czy
bę dzie po cho dził z kla sy Po świę co nych Obo zow ców
Epi fa nii (P.O.E.)?

ODPOWIEDŹ: Tak. Bez tru du mo że my do strzec,
że PAN nie po wo łał in ne go wy bit ne go kan dy da ta
z M.G., któ ry był by wy kwa li fi ko wa ny i zdol ny, by słu-
żyć ja ko Opie kun Wy ko naw czy. PAN mógł tak za rzą -
dzić spra wy i prze dłu żyć zdro wie Bra ta He rzi ga, aby
mógł on za cho wać swój urząd lub mógł za pew nić ko -
goś jesz cze z kla sy M.G., lecz te go nie uczy nił. Od wie -
lu lat aż do obec nej chwi li nie by ło in ne go wy kwa li fi -
ko wa ne go M.G. niż Brat He rzig do służ by Opie ku -
na Wy ko naw cze go. Spójrz my wstecz do cza sów Bra ta
Hed ma na. Brat Hed man zdo łał zna leźć tyl ko jed ne go
kan dy da ta z M.G., któ ry był wy kwa li fi ko wa ny i zdol -
ny (Brat Ralph He rzig), a na stęp ny roz wa ża ny przez
nie go (w cha rak te rze po moc ni ka) w 1996 ro ku, był
z kla sy P.O.E. – i to by ło osiem na ście lat te mu. 

PYTANIE: Czy nie jest praw dą, że w zgo dzie
z Żyd. 7:7 niż sza kla sa nie mo że pro wa dzić (lub być
szcze gól nym rzecz ni kiem dla) wyż szej?

ODPOWIEDŹ: Tak, jest to praw dą i na sze pi sma
są zu peł nie ja sne w tej kwe stii. Jed nak pro szę pa mię -
tać, że sło wo „pro wa dzić” na su wa zna cze nie, że da -
na oso ba bę dzie zdol na i wy kwa li fi ko wa na do pro wa -
dze nia. Mo że my wy raź nie za uwa żyć, że nie ma
wśród M.G. ta kie go, na któ rym PAN po ło żył by Swą
rę kę, aby mia no wać go na ten urząd. Jed nak PAN nie
po zo sta wi Swe go oświe co ne go Epi fa nią lu du bez wo -
dza, po nie waż On jest Bo giem po rząd ku, a nie anar-
chi stycz ne go za mie sza nia! 

Na sze pi sma nie mó wią, że wyż sza kla sa nie otrzy-
mu je żad ne go bło go sła wień stwa od niż szej. Na sze pi sma
mó wią, że w wą skim, bar dziej ogra ni czo nym i szcze gól -
nym zna cze niu, niż sza kla sa nie udzie la po kar mu
na czas słusz ny; in ny mi sło wy nie wy pro wa dza z Bi blii
NOWYCH na uk na cza sie. Te no we na uki by ły po cząt -
ko wo po da wa ne przez naj wyż szą kla sę na zie mi (od sy -
ła my do Książ ki Py tań do an giel skich Te raź niej szych
Prawd, s. 546 w wer sji elek tro nicz nej, na te mat Żyd. 7:7
– „Szcze gól ne bło go sła wień stwo od wyż szej kla sy”). 

Na sze pi sma rze czy wi ście mó wią, że wódz nie mo -
że być z niż szej kla sy, gdy ży ją człon ko wie wyż szej
kla sy, lecz pro szę za cho wać w umy śle, że sy tu acja w ja -
kiej się znaj du je my jest dzia ła niem PANA. Mo że my
uwa żać, że PAN ma pra wo do prze nie sie nia urzę du
wo dza tym ra zem ina czej, niż to czy nił w prze szło ści.
To PAN nie wska zał nam, czy Brat He rzig jest ostat-
nim M.G. i nie za pew nił ko goś jesz cze z tej kla sy, aby
był Opie ku nem Wy ko naw czym. 

Nie któ rzy twier dzą, że oświe co ny Epi fa nią lud
PANA nie po trze bu je już wo dza i uwa ża ją, że je dy nym
po trzeb nym wo dzem jest Je zus Chry stus. To twier-
dze nie prze wi ja się przez ca ły Chrze ści jań ski Okres.
Dla cze go za tem PAN wzbu dzał człon ków gwiazd Ko-
ścio ła lub Pa sto ra Rus sel la, je śli wszyst ko co by ło nie-
zbęd ne pod czas Wie ku Ewan ge lii, to nie wi dzial ne
przy wódz two Je zu sa Chry stu sa? Opatrz no ścio wo,
PAN jest mą drzej szy i bar dziej spo strze gaw czy niż
prze ciw ni cy, któ rzy pro pa gu ją ta ki po gląd! Z dru giej
stro ny sza tan z upodo ba niem znisz czył by Ruch za ło -
żo ny przez ostat nie go człon ka Ma lucz kie go Stad ka.
On nie mo że już bez po śred nio ata ko wać Bra ta John-
so na, któ ry obec nie jest uwiel bio ny, lecz zro bi wszyst -
ko co mo że, by znisz czyć Ruch, któ ry on za ło żył! Sza-
tan ma szcze gól ną nie na wiść do Po słan ni ka Epi fa nii
przede wszyst kim dla te go, że on wier nie na uczał i pro -
wa dził Ruch Praw dy „ma lucz kie go stad ka” oraz kon-
ty nu ował pu bli ko wa nie pism „one go słu gi”. Dla nie-
do wie rza ją cych bra ci szcze gól nie wła ści we są mą dre
sło wa na sze go Pa na skie ro wa ne do tych, któ rzy sprze-
ci wia li się Je mu: „Po wie dzia łem wam, a nie wie rzy cie;
spra wy, któ re Ja czy nię w imie niu Oj ca Me go, te
o mnie świad czą” (Ja na 10:25).

PYTANIE: Czy jest wer set, któ ry okre śla nam
przy szłe go wo dza?

ODPOWIEDŹ: Nie, przy naj mniej my o nim nie
wie my. PAN mo że do star czyć ja kiś wer set we wła ści -
wym cza sie lub te go nie zro bi – nie wie my. Dla na szych
wo dzów od Bra ta John so na do Bra ta Hed ma na mie li -
śmy po da ne bi blij ne do wo dy, któ re ich okre śla ły ja ko
wy zna czo nych przez Bo ga. Za tem py ta my, skąd wie my
obec nie? Pro szę spraw dzić TP ‘79, 79, kol. 2; TP ‘76,
34, kol. 2, ar ty kuł „WAŻNE MYŚLI NA TEMAT NA-
SZEGO PRZYWÓDZTWA”. Gdy Brat Jol ly na pi sał, że
do brze wie, iż bi blij ny do wód skoń czył się wraz z an -
ty ty picz ny mi Szcze gól ny mi Po moc ni ka mi Hio ba i an -
ty ty picz ny mi spe cjal ny mi po moc ni ka mi Sa lo mo na.
Jed nak on po wie dział, że pa ster ska opie ka Pa na bę dzie
na dal pro wa dzo na przez Mło do cia nych God nych,
a na stęp nie Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii aż
do in au gu ra cji No we go Przy mie rza. 

Przez ana lo gię oraz w har mo nii z Pi smem Świę-
tym, ro zu mem i fak ta mi, wy da je się oczy wi ste, że wy-
bra ny przez Bo ga wódz lu du PAŃSKIEGO, któ ry na-
sta nie po odej ściu wo dza M.G., nie bę dzie wo dzem
M.G., lecz ra czej wo dzem (lub szcze gól nym rzecz ni -
kiem) Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii i bę dzie to
ten, któ ry przez znacz ny czas słu żył wier nie ja ko
szcze gól ny po moc nik wo dza Mło do cia nych God nych
i na dal jest wier ny Praw dzie na cza sie oraz wier ny
w tej służ bie. 

Sza tan bar dzo chęt nie wy ko rzy stał by ten kry zys,
aby po now nie nas po dzie lić. Nie któ rzy mo gli by za jąć
sta now czą po sta wę, że Brat He rzig jest ostat nim M.G.
i nie przy jąć Bra ta Sny de ra ja ko wy zna czo ne go przez
Bo ga. A in ni być mo że przyj mą go ja ko wy zna czo ne -
go przez Bo ga, lecz bę dą uwa żać, że Brat He rzig jest
ostat nim człon kiem M.G.
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64 —  SZTANDAR BIBLIJNY

ACHAB, król Izra ela, zwie dzio ny przez kró lo wą
Iza be lę, wy pa czył re li gię w ty picz nym Kró le stwie

Bo żym. Za nie cha no od pra wia nia służ by w Świą ty ni
i usta no wio no czcze nie boż ków. Wier ny pro rok
Eliasz stro fo wał kró la Acha ba i zo stał wy pę dzo ny
przez bez boż ną kró lo wą Iza be lę, ucie ka jąc na pu -
sty nię, gdzie przez trzy i pół ro ku kar mi ły go kru ki
– 1 Król. 17:5, 6.

Osta tecz nie, z Bo skie go po le ce nia, Eliasz po ja wił
się zno wu i we zwał pro ro ków Ba ala na pu blicz ną
pró bę, któ ra mia ła do wieść, któ ry bóg wy słu chu je
mo dli twy, Bóg Je ho wa czy Ba al. Bóg, któ ry przyj mie
ofia rę przez ze sła nie ognia z nie ba w ce lu jej spa le nia,
miał zo stać uzna ny za praw dzi we go Bo ga. Izra eli ci
by li prze ko na ni o słusz no ści tej pro po zy cji, a pro ro -
cy Ba ala nie mo gli od mó wić pod da nia się pró bie.
Eliasz dał im pierw szeń stwo. Przez ca ły dzień drę czy -
li się, ra niąc się ka mie nia mi i wo ła jąc do Ba ala, aby
przy jął ich ofia rę i bro nił swej spra wy. Eliasz drwił
z nich, mó wiąc: Wo łaj cie gło śniej! Mo że Ba al śpi al -
bo udał się w po dróż!

Gdy przy szedł wie czór, Eliasz prze pro wa dził
swo ją pró bę. Naj pierw po le cił na peł nić wia dra wo -
dą i po lać nią oł tarz i ofia rę, aby nie by ło żad nej po-
mył ki i aby nikt nie my ślał, że jest tam ukry ty ogień.
Na stęp nie Eliasz po mo dlił się do Bo ga, aby sta nął
w obro nie Swej spra wy. Wów czas zstą pił z nie ba
ogień i stra wił ofia rę, wy su sza jąc na wet wo dę w ro -
wie. Gdy lud to zo ba czył, wzniósł po tęż ny okrzyk
i za wo łał: „Je ho wa jest Bo giem!” – 1 Kró lew ska
18:30-39. 

Ba da cze Bi blii uwa ża ją, że Eliasz przed sta wia Praw-
dzi wy Ko ściół, kró lo wa Iza be la – fał szy we sys te my re-
li gij ne, a Achab – ziem skie rzą dy. Czas prze śla do wań ze
stro ny Iza be li, kie dy Eliasz ukry wał się na pu sty ni i nie
by ło desz czu przez 1260 dni, przed sta wia 1260 lat du-
cho wej su szy (od 539 do 1799 ro ku), kie dy usta ła moc
okrut nych prze śla do wań ze stro ny an ty ty picz nej Iza be -
li (Obj. 12:6, 14; 13:5).

Eli ze usz, na stęp ca Elia sza, wzbu dził sy na Su na mit ki. 

Py ta nia do Lek cji 46
1.* Kim był Achab? Zo bacz Słow nik Bi blij ny.

1 Król. 16:29-33

2. Kim by ła je go żo na? Ja ki kult za po cząt ko wa ła
w Izra elu? 1 Król. 16:31

3.* Jak spra wo wa no służ bę czcze nia Je ho wy w Świą -
ty ni? Aka pit 1.

4.* Kto był od po wie dzial ny za ze zwo le nie na te rze czy?

5. Czy Achab po wi nien wziąć za żo nę ta ką ko bie -
tę? Dla cze go tak lub dla cze go nie? 5 Moj. 7:2, 3

6.* Kto był wier nym pro ro kiem Bo ga w tam tym cza-
sie? Co on prze po wie dział? 1 Król. 17:1

7.* Co sta ło się z nim z po wo du je go wier no ści?

8.* Jak Eliasz otrzy my wał po ży wie nie pod czas gło -
du? 1 Król. 17:6. Aka pit 1

9. Gdy Eliasz wró cił z ukry cia, ja kie wy zwa nie rzu-
cił pro ro kom Ba ala?

10. Jak dłu go oni wo ła li do Ba ala? Co Eliasz im po-
wie dział? Aka pit 2

11.* Co zro bił Eliasz, gdy przy szedł wie czór? Co się
sta ło, gdy Eliasz się po mo dlił? Co lud po wie -
dział? Aka pit 3

12.* Co zda rzy ło się z pro ro ka mi Ba ala? 1 Król. 18:40

13.* Czy za bi cie tych złych pro ro ków by ło wła ści we?
Czy oni zgi nę li na za wsze?

14. Ko go przed sta wiał Eliasz?

15. Na ko go ty pem by li Achab i Iza be la? Aka pit 4

16. Co przed sta wia ją trzy la ta Elia sza na pu sty ni?
Wykł. Pi sma Św., Tom 2, s. 256.

17. Co przed sta wia znisz cze nie Acha ba i Iza be li?

18. Kto był na stęp cą Elia sza i ja kiej zna mien ej rze-
czy do ko nał? Aka pit 5

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

BS ‘14, 63

Brat He rzig uznał, że Brat Sny der jest je dy nym wy-
zna czo nym przez PANA, „z owo ców ich po zna cie ich”
– Mat. 7: 16; że on jest wy kwa li fi ko wa ny i zdol ny,
aby być na stęp nym Opie ku nem Wy ko naw czym; że
on jest z kla sy P.O.E.; że bę dzie wier ny PANU, Praw-
dzie, jej za rzą dze niom i bra ciom. Jest on je dy nym, któ -
ry zo stał wska za ny ja ko Bo ski wy bór, aby ob jąć kie-
row nic two. Od sy ła my do TP 1976, s. 34, kol. 2. Jest

zro zu mia łe, że PAN je dy nie po da mu no we Praw dy
od no szą ce się do P.O.E., a nie kwe stie zwią za ne z po -
zo sta ły mi M.G. 

Po waż nie przy ję li śmy re ko men da cję Bra ta He-
rzi ga i za py ta li śmy sa mych sie bie: „Czy my tak że
mo że my do strzec tę oso bę w po wy żej przed sta wio -
nym świe tle?”.

BS’ 14, 61-62


