
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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NA TCHNIO NY PSAL MI STA w to nie naj wy -
ższe go od da nia i żar li wo ści wkła da w ser ca

i umy sły po świę co ne go lu du Bo że go uczu cia wia ry,
uf no ści, mi ło ści i ad o ra cji wzglę dem Bo ga, któ ry jest
go dzien wszel kiej czci. Cho ciaż wie le z tych uczuć
wy wo dzi ło się z je go wła snych burz li wych do świad -
czeń, zo sta ły one wy po wie dzia ne pod Bo skim na -
tchnie niem, szcze gól nie dla po ucze nia praw dzi we -
go du cho we go Izra ela Bo że go. Sam Pan wska zy wał,
że uczu cia żar li we go od da nia się Je mu po win ny na -
peł niać na sze ser ca, a pa trząc na to z te go punk tu wi -
dze nia za uwa ża my, jak bli sko chciał nas przy cią gnąć
do sie bie w mi ło ści, wie rze i dzie cię cej uf no ści. Cho -

ciaż ro zum i roz są dek ma ją swo je wła ści we miej sce
i są nie zbęd ne w ży ciu re li gij nym, du sza, któ ra ni gdy
nie wzbi ja się na skrzy dła świę tych i żar li wych uczuć,
któ ra ni gdy nie by wa do głę bi po ru szo na po czu ciem
Bo skiej do bro ci i szczo dro ści, jesz cze nie do świad czy -
ła bło go ści re la cji sy no stwa. Praw dzi wy syn umi ło -
wa ne go i peł ne go apro ba ty oj ca w spo sób na tu ral ny
od czu wa żar cie płych uczuć. Jest to szcze gól nie
praw dzi we w od nie sie niu do praw dzi we go sy na Bo -
że go, któ ry do strze ga w swo im Nie biań skim Oj cu
do sko na łość ka żdej ła ski, naj wy ższą chwa łę wszel -
kiej do sko na ło ści, i któ ry ży je w ści słej du cho wej bli -
sko ści i spo łecz no ści z Nim, jak rów nież ma w so bie
sta łe świa dec two Bo skiej mi ło ści i apro ba ty. Gdy
Nasz Pan po wie dział: „Al bo wiem sam Oj ciec mi łu je
was” i: „Je śli mnie kto mi łu je, sło wo mo je za cho wy -
wać bę dzie; i Oj ciec mój umi łu je go, i do nie go przyj -
dzie my, a miesz ka nie u nie go uczy ni my” (Ja na 16:27,
14:23), nie by ły to pu ste sło wa. To wła śnie w ta kich
wa run kach wszyst kie te świę te uczu cia mi ło ści, czu -
ło ści, wia ry, wdzięcz no ści i czci na peł nia ją nasz kie -
lich ra do ści i w świę tym unie sie niu śpie wa my: „ku -
bek mój jest opły wa ją cy. Nad to do bro dziej stwo i mi -
ło sier dzie twe pój dą za mną po wszyst kie dni ży wo -
ta me go, a bę dę miesz kał w do mu Pań skim na dłu -
gie cza sy” (Ps. 23:5, 6).

Ja kże te na tchnio ne psal my roz brzmie wa ją żar -
li wy mi uczu cia mi peł ne go wdzięcz no ści wy chwa la -
nia i peł nej mi ło ści uf no ści! Ka żą one na szym ser com
ra do wać się, a na szym ję zy kom we se lić się, i po ka -
zu ją nam, jak przez roz my śla nie nad Je go Sło wem
i prze strze ga nie Je go na ka zów ma my „za wsze ra do -
wać się w Pa nu” i „za wszyst ko dzię ko wać” (Fil. 4:4,
1 Tes. 5:18). To ze wzglę du na do zna ną opie kę Pań -
skiej opatrz no ści i na sku tek te go, że sam zo stał wie -
lo krot nie wy ra to wa ny z mo cy nie przy ja ciół, jak rów -
nież z po wo du nie zmien nej do bro ci i mi ło sier dzia
Bo ga, Da wid roz my śla jąc o tym wszyst kim wy -
krzyk nął sło wa mi na sze go tek stu: „Pan jest świa tło -
ścią mo ją i zba wie niem mo im, ko góż się bać bę dę?
Pan jest mo cą ży wo ta me go, ko góż się mam lę kać?”
To po cie sze nie, wy ra ża ne w ró żny spo sób w ca łym
Pi śmie Świę tym, przy cho dzi ze swo ją bło go sła wio -
ną mo cą w chwi lach na szych naj więk szych po trzeb,
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

• w obro nie Praw dy pa ru zyj nej, udzie lo nej przez Pa na za po śred -
nic twem „one go Słu gi”, ja ko pod sta wy wszel kie go dal sze go roz wo ju
Praw dy;

• w obro nie za rzą dzeń, sta tu tu i te sta men tu rów nież da nych przez
Pa na za po śred nic twem „one go Słu gi”;

• w ce lu przed sta wia nia oraz bro nie nia roz wi ja ją cej się Praw dy epi -
fa nicz no–ba zy lej skiej, bę dą cej po kar mem na cza sie dla lu du Pa na, zgod -
nie z Je go wo lą.

Wszel kie wpła ty na wy daw nic two pro si my do ko ny wać na ra chu nek
bie żą cy: Świec ki Ruch Mi syj ny „Epi fa nia”, Za rząd Głów ny, PKO BP
No wy Dwór Ma zo wiec ki Nr 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916.

Te raź niej sza Praw da bę dzie rów nież wy sy ła na bez płat nie tym człon -
kom Ru chu, któ rzy o to po pro szą.

„Pan jest świa tło ścią mo ją i zba wie niem mo im, ko góż się bać bę dę? Pan jest mo cą ży wo ta me go, ko góż się
mam lękać? O jed ną rzecz pro si łem Pa na, i tej szu kać bę dę; abym miesz kał w do mu Pań skim po wszyst -
kie dni ży wo ta me go, a że bym oglą dał wdzięcz ność Pań ską i do wia dy wał się w ko ście le je go”. Ps. 27:1, 4

„Za wszyst ko dzię kuj cie” – 1 Tes. 5:18.
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im gor szych wro gów na po ty ka my, i im bar dziej za -
żar ty jest kon flikt z mo ca mi ciem no ści, tym chwa leb -
niej sze zwy cię stwo i wy raź niej sze prze ja wy Bo skiej
ła ski. Dzię ki te mu, wia ra co raz głę biej za pusz cza
ko rze nie i z od no wio ną uf no ścią i pew no ścią chwy -
ta się dro go cen nych obiet nic Bo żych, a mi łość
i wdzięcz ność wy pły wa ją ob fi cie z serc orzeź wio -
nych zwięk szo nym od czu wa niem Bo skiej ła ski i bło -
go sła wieństw. Tak by ło w przy pad ku Da wi da, tak
też jest w przy pad ku wier ne go lu du Bo że go ży ją ce -
go mo dli twą, wia rą i bli ską spo łecz no ścią z Bo giem.
Ta ka spo łecz ność z Bo giem w okre sach prze ciw no -
ści, jak i wśród do bro by tu, w na tu ral ny spo sób pro -
wa dzi do co raz więk sze go sku pie nia uczuć i pra -
gnień na szych serc na Bo gu, aż do cho dzi my do ta -
kie go sta nu, że tym, co naj bar dziej pra gnie my i po -
żą da my, jest to, o czym mó wi Psal mi sta w wer se cie
4 na sze go tek stu, a mia no wi cie, by usta wicz nie za -
miesz ki wać w do mu Pa na, oglą dać pięk no Pa -
na i do wia dy wać się w Je go świą ty ni.

Usta wicz ne za miesz ki wa nie w do mu Pa na ozna -
cza cią głe by cie uzna wa nym przez Bo ga za god ne go
miej sca wśród Je go wy bra nych, „któ re go do mem my
je ste śmy, je śli tyl ko tę pew ną uf ność i tę chwa łę na -
dziei aż do koń ca sta tecz ną za cho wa my” (Żyd. 3:6).
Ci, któ rzy trzy ma ją się moc no swo jej wia ry, i wia rą
prze zwy cię ża ją po wa by i po ku sy świa ta, umie ra jąc
co dzien nie dla je go du cha, na dziei i am bi cji, a ży jąc
co raz bar dziej dla Bo ga, na praw dę za miesz ka ją w do -
mu Pa na na wie ki. Obec nie za miesz ku ją z Pa nem
w po świę ce niu, a wkrót ce bę dą za miesz ki wać z Nim
w Je go Kró le stwie. „Oglą da nie wdzięcz no ści Pań -
skiej” to oglą da nie pięk na świę to ści, po sia da nie te go
ob ra zu Je go chwa ły za wsze przed ocza mi umy słu ja -
ko na sze go na tchnie nia, świa tła, prze wod ni ka, wzo -
ru i głów nej ra do ści. To tu taj kry je się ta jem ni ca szczę -
śli we go ży cia chrze ści ja ni na – nie do pro wa dza się
on do ze ni tu pod nie ce nia ner wo we go, ani nie od da -
je fer wo ro wi emo cjo na li zmu i pod ich wpły wem nie
ro bi rze czy sprzecz nych z trzeź wym osą dem (Rzym.
12:3, Tyt. 2:12, 2 Tym. 1:7), lecz jest szczę śli wy po -
śród wszel kich utra pień, bó lu, strat, trud no ści oraz
do świad czeń, ja kie mo gą na nie go spaść w cza sie
burz li wych wy da rzeń obec ne go ży cia. Praw dzi we
oglą da nie pięk na Pa na jest mo żli we tyl ko dla tych,
któ rzy za miesz ku ją w Je go do mu, po nie waż tyl ko
ta kim On ob ja wia się ja ko „naj pięk niej szy spo śród
dzie się ciu ty się cy i ten, w któ rym wszyst ko jest roz -
kosz ne”. Tyl ko ta cy wie dzą, jak do ce nić pięk no Je go
świę to ści, tyl ko ta cy mo gą się Nim roz ko szo wać –
po przez cią głe roz my śla nie nad je go pra wem. „Do -
wia dy wa nie się w Je go świą ty ni” ozna cza, że ci, któ -
rzy praw dzi wie na le żą do Je go do mu, są po szu ki -
wa cza mi, ba da cza mi Je go świę te go pra wa i świa -
dectw oraz wska zu je na to, że czy nie nie te go jest ich

roz ko szą. Ich ser ca mó wią: „O ja kom się roz mi ło wał
za ko nu twe go! tak, iż ka żde go dnia jest roz my śla -
niem mo im”, „Mam ci ja po karm ku je dze niu, o któ -
rym wy nie wie cie”, „Pra gnę czy nić wo lę two ją, Bo -
że mój” (Ps. 119:97, 40:9, Jan 4:32). To jed no pra gnie -
nie jest su mą i tre ścią am bi cji chrze ści ja ni na, gdy sta -
je się on mar twy dla sie bie i świa ta, a ży wy dla Bo ga.
Sta raj my się o to i do sto so wuj my się do te go, gdyż ta -
kie po stę po wa nie bar dzo wzmac nia chrze ści jań ską
od wa gę, śmia łość, wy trwa łość i gor li wość. Wszyst kie
one nie tyl ko ro dzą się z wia ry, lecz wzra sta ją
i wzmac nia ją się przez ży wą wia rę roz wi ja ną
i wzmac nia ną lek cja mi pły ną cy mi z do świad cze nia.

Od wa ga zro dzo na z wia ry i wzmoc nio na przez
wy trwa łość wo ła z po kor ną śmia ło ścią po śród naj -
więk szych ciem no ści, naj gor szych trud no ści, naj bar -
dziej gwał tow nych burz i naj groź niej szych nie bez -
pie czeństw: „Pan jest świa tło ścią mo ją i zba wie niem
mo im, ko góż się bać bę dę? Pan jest mo cą ży wo ta
me go, ko góż się mam lę kać?” Apo stoł Pa weł z pew -
no ścią pod jął tę bło go sła wio ną myśl, kie dy stwier -
dził: „Ra duj cie się za wsze w Pa nu; zno wu mó wię, ra -
duj cie się. Nie troszcz cie się o żad ną rzecz, ale we
wszyst kim przez mo dli twę i proś bę z dzię ko wa niem
żąd no ści wa sze niech bę dą zna jo me u Bo ga” (Fi li pian
4:4, 6). Zau wa żmy, jak w ca łym Pi śmie Świę tym je -
ste śmy po ucza ni, by śmy nie tyl ko by li trzeź wy mi,
czuj ny mi, pilnymi, my ślą cy mi, mo dlą cy mi się i za -
wsze ob fi tu ją cy mi w pra cy Pań skiej wśród wszel -
kich tru dów, trosk, urą ga nia czy prze śla do wań, lecz
ta kże by śmy by li szczę śli wi i za chę ce ni do świę tej ra -
do ści po śród któ re go kol wiek lub wszyst kich do -
świad czeń te go ro dza ju. Nie tyl ko otrzy mu je my ra -
dę, by być ra do sny mi, lecz wska za ny jest nam ta kże
spo sób ży cia, któ ry w na tu ral ny spo sób spro wa dza
ra dość. Kie dy przy cho dzi my do Pań skiej ro dzi ny,
wcho dzi my w no wą i świę tą at mos fe rę, któ rą mo gą
do strzec i oce nić tyl ko ci, któ rzy przed kła da ją to jed -
no pra gnie nie, by zo stać uzna nym za god ne go za -
miesz ka nia w do mu Pa na po nad wszel kie in ne.

*     *     *

Wiel kie praw dy ku pu je się za wy so ką ce nę. Zwy czaj ne praw dy,

ta kie, ja kich lu dzie udzie la ją i ja kie ka żde go dnia do sta ją,

po śród zwy kłych za jęć ży cia ła twe go śmier tel ni cy zdo by wa ją,

ta ko we przez wiatr bez tro ski pod sto py na sze zrzu co ne by wa ją.

Wiel kie praw dy dro go się oku pu je, a nie przez przy pa dek znaj du je,

ani nie przy pły wa ją wraz z tchnie niem ma rze nia let nie go,

ot tak, od nie chce nia wy po wie dzia ne go.

Wpo śród du szy zma gań za wzię tych się je chwy ta,

Gdy wiatr w oczy nam wie je i prąd rze ki prze ciw ny na mi chwie je,

wte dy się je wi ta.

PT’ 10, 50-51
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POD STA WO WE wy peł nie nie dwu dzie ste go
czwar te go roz dzia łu Iza ja sza, oba le nie pań stwo -

wo ści ży dow skie go na ro du w 607 r. p.n.e., jest oczy -
wi ście god ne roz wa że nia, lecz z te go wzglę du, że
spu sto sze nie, do ko na ne wów czas na roz kaz Na bu -
cho do no zo ra, by ło za po wie dzią po dob ne go ka ta -
kli zmu, do któ re go do szło
na roz kaz Ty tu sa w żni wie
Wie ku Ży dow skie go; bę dzie
dla nas rze czą bar dziej ko -
rzyst ną roz wa żyć pro ro cze
za sto so wa nie wła śnie w od -
nie sie niu do żni wa Wie ku
Ży dow skie go.

Z te go punk tu wi dze nia,
24. roz dział Iza ja sza ma pro -
ro cze za sto so wa nie od żni wa
Wie ku Ży dow skie go, po -
przez ca ły Wiek Ewan ge lii,
aż do ty siąc let nie go po śred -
ni czą ce go pa no wa nia Chry -
stu sa. Na po cząt ku opi su je
on wa run ki w żni wie Wie ku
Ży dow skie go (w.1-12), czas za -
mę tu, utra pie nia oraz spu sto sze -
nia Ju dei ja ko ka rę od Je ho wy za nie pra wo ści cie le -
sne go Izra ela ja ko na ro du. Na stęp nie (w. 13-16) mó -
wi o wier nej reszt ce roz pro szo nej po śród na ro dów
i sła wią cej Bo ga na wet w od le głych kra inach.
Po czym opi su je (w. 16-23) prze wrot ność pew nych
wo dzów Wie ku Ewan ge lii, zwłasz cza przy wód ców
re li gij nych w sym bo licz nym Ba bi lo nie – głów nym
nur cie chrze ści jań stwa,  udrę ki i prze śla do wa nia
lu du Bo że go Wie ku Ewan ge lii, oba le nie oraz usu -
nię cie za rów no świec kie go jak i re li gij ne go im pe -
rium sza ta na w cza sie wiel kie go Cza su Uci sku oraz
wpro wa dze nie i roz kwit nię cie Bo skie go chwa leb ne -
go pa no wa nia spra wie dli wo ści do ko ny wa ne po -
przez Chry stu sa na no wych nie bio sach i na no wej
zie mi (Obj. 11:15). A za tem 24. rozdz. Iza ja sza po da -
je nam w pro roc twie zwię złą hi sto rię ca łe go Wie ku
Ewan ge lii.

He braj skie sło wo eretz wy stę pu je 16 ra zy w 24.
rozdz. Iza ja sza, a jest ono ta kże czę sto uży wa ne w in -
nych ustę pach Bi blii. Jest za zwy czaj tłu ma czo ne ja -
ko „zie mia”, tak jak w w. 1, lub ja ko „kra ina” (prze -
kład ASV przy pis do w. 1; Le eser od da je je sło wem
„kra ina” we wszyst kich przy pad kach je go wy stą pie -

nia w w.1-12). Ję zyk uży wa ny w w.1-12 w du żej mie -
rze wska zu je na sło wo „kra ina” ja ko tłu ma cze nie
bar dziej po praw ne od sło wa „zie mia”, bo wiem mo -
wa tu jest nie tyl ko o zie mi, ale ta kże o lu dzie (Oz.
4:3,6,9; Łuk. 13:34,35; 21:20). 

Z te go wzglę du, że cie le sny Izra el jest ty pem
du cho we go Izra ela, a żni wo

Wie ku Ży dow skie go ma
rów no le gły od po wied nik
w żni wie Wie ku Ewan ge lii,
jest cał ko wi cie słusz nym, by
za sto so wać wy ra że nia „ob -
na ży zie mię”, „spu sto szy ją”,
„prze mie ni ob li cze jej” ta kże
do koń ca, czy li do żni wa
Wie ku Ewan ge lii, zwłasz cza
do Cza su Uci sku od 1914 r.
(R 1813, ostat ni aka pit, 5041,
kol. 2, 5735, kol. 2; BS ‘60, s.
63; ‘68, s. 63). Jak już zo sta ło
nad mie nio ne, w ni niej szym
ar ty ku le roz wa ży my pro roc -
two z 24. rozdz. Iza ja sza ja ko

ca łość wy peł nio ną hi sto rycz nie
i chro no lo gicz nie, po cząw szy

od żni wa Wie ku Ży dow skie go, kie dy to roz po czął
się Wiek Ewan ge lii. 

KA RA DLA IZ RA ELA

Kie dy Je zus uro dzo ny pod za ko nem przy szedł
do Swe go lu du, to „go wła śni je go nie przy ję li”
(Gal. 4:4; Ja na 1:11) – „miesz cza nie je go mie li go
w nie na wi ści, i wy pra wi li za nim po sel stwo, mó -
wiąc: Nie chce my, aby ten kró lo wał nad na mi”
(Łuk. 19:14), tak więc lud, a zwłasz cza ob łud ni wo -
dzo wie – „śle pi prze wod ni cy” – spi sko wa li prze -
ciw ko Nie mu i prze śla do wa li Go, „wy pchnąw szy
go (…), za bi li” (Łuk. 20:14,15; Dz. Ap. 2:36; 3:15). Ja -
ko Me sjasz chciał ze brać ich do sie bie, tak jak ko -
kosz zgro ma dza kur czę ta swo je pod skrzy dła, lecz
oni nie chcie li, dla te go też dom ich pu sty zo stał
(Mat. 23:13-29), a ich na ro do wa pań stwo wość zo -
sta ła oba lo na i znisz czo na przez rzym skie ar mie
(Łuk. 21:20-24); Ko men ta rze Be re ań skie).

Pierw szy wer set 24. roz dzia łu księ gi Iza ja sza
w ogól ny spo sób pro ro czo za po wia da ka rę, ja ką
Je ho wa wy mie rzy na ro do wi ży dow skie mu w Żni -
wie Wie ku Ży dow skie go „z po wo du ich grze chu

Historia Wieku Ewangel i i
Bi blia otwar ta na Iza ja sza 24:1-23

Widok Jeruzalem z góry Oliwnej



ZIMA 2010 • 53

[od rzu ce nia Je zu sa] i z po wo du ich nie pra wo ści
[grze chów po peł nia nych prze ciw ko Przy mie rzu
Za ko nu]” (Ps. 107:17 w brzmie niu an giel skie go
prze kła du KJV; patrz E 4, s. 169): (1) Bóg ob na ży ich
zie mię; (2) spu sto szy ją; (3) wy wró ci ją do gó ry no -
ga mi [we dług KJV] (wy wró ci jej ob li cze – patrz tłu -
ma cze nie al ter na tyw ne na mar gi ne sie; tak jak bu -
tel ka jest opró żnia na po przez od wró ce nie do gó ry
dnem – jej ob li czem jest jej otwór; Ps. 146:9); oraz
(4) roz pro szy ich w dia spo rze Wie ku Ewan ge lii
(5 Moj. 4:27; 28:64; 30:3). 

Na stęp nie Iza jasz po da je kil ka szcze gó łów:
wszyst kie gru py lu dzi spo tka ją ta kie sa me cier -
pie nia bez wzglę du na po zy cję spo łecz ną (Iz.
24:2); zie mia zo sta nie cał ko wi cie spu sto szo -
na i złu pio na (w. 3); zie mia oraz jej miesz kań cy
łącz nie z oso ba mi po sta no wio ny mi na wy so kich
sta no wi skach bę dą pła kać, mar nieć i upad ną (w.
4). Izra eli ci w ogól no ści zbez cze ści li, za nie czy ści -
li i splu ga wi li swo ją zie mię, w któ rej miesz kał
Bóg (4 Moj. 35:33,34), po przez nie wier ność wzglę -
dem Bo ga wy ra ża ją cą się ich grze cha mi, bał wo -
chwal stwem oraz na in ne spo so by; nie prze strze -
ga jąc Je go przy ka zań (praw), zmie nia jąc Je go za -
rzą dze nia, Je go dok try ny (usta wy; 2 Moj. 18:20;
E 11, s. 332), jak rów nież zry wa jąc przy mie rze
wiecz ne (w. 5; Jer. 3:1-5; 11:2-10; E 14, s. 330, 352,
353; Ezech. 16:59). 

Bo skim za mia rem by ło, by Izra el stał się „Je go
lu dem”, tak jak przy siągł ich oj com – „Abra ha mo -
wi, Iza ako wi i Ja ku bo wi” (5 Moj. 29:13); jed na kże
z po wo du nie wier no ści Izra ela, nie lo jal no ści wo bec
Nie go – Bo ga ich przy mie rza, Pan ze słał im obie ca -
ną klą twę (5 Moj. 11:26-28), a ona po żar ła sfe rę ich
na uk (Jer. 7:34; E 14, s. 346 u gó ry) i spu sto szy ła ich
oj czy znę, na ród ży dow ski, oszczę dza jąc je dy nie
reszt kę – praw dzi wych Izra eli tów (w. 6; Rzym.
9:27, 29; 11:5; P 2, s. 205, 206).

Za iste, spu sto sze nie cie le sne go Izra ela na pa -
wa ło wiel ką go ry czą, a od święt na we so łość prze -
mie ni ła się w mil cze nie i smu tek. Nie wier ni Izra eli -
ci prze sta li być za opa try wa ni w praw dę na cza sie
(no we wi no) po przez swo ich wo dzów – to źró dło
za opa trze nia wy schło i przy nio sło roz cza ro wa nie,
a czas ra do ści stał się cza sem smut ku (Iz. 24:7; Jo ela
1:10, 12). Już nie by ło ra do ści po śród nich (w. 8;
Oz. 2:11) z po wo du prost szych prawd, a głęb sze
praw dy sta ły się im gorz kie – ich wi no zmie ni ło się
w żółć (w. 9; 5 Moj. 32:32,33).

Na ród ży dow ski, ich re li gij ny rząd (mia sto), ob -
ró ciw szy wni wecz Bo skie pra wo i po rzą dek, łącz -
nie z prze sła niem o Je zu sie ja ko Me sja szu, tym spo -
so bem „unie wa żnia jąc przy ka za nie Bo że po przez

swo je tra dy cje” (Mat. 15:6 w brzmie niu an giel skie -
go prze kła du KJV), od rzu ca jąc Je zu sa, do ma ga jąc
się Je go ukrzy żo wa nia i do nie go do pro wa dza jąc,
po padł w stan cha osu, a ka żda część ich rzą du zo -
sta ła star ta i po rzu co na, tak że nikt nie mógł do niej
wejść (Iz. 24:10). Po zo sta ło na rze ka nie i cier pie nie,
bo wiem ich źró dło praw dy zo sta ło od cię te (patrz
Łuk. 16:19, 22-24); wszel ka ra dość zo sta ła przy -
ćmio na, kie dy we szli w dłu gą i po nu rą noc dia -
spo ry pod czas Wie ku Ewan ge lii, kie dy ja ko na ród
nie mo gli już ra do wać się swo imi bło go sła wień -
stwa mi ani swo ją oj czy zną (Iz. 24:11). Ich na ro do -
wa re li gij na pań stwo wość zo sta ła spu sto szo na i nie
mo żna by ło już do niej wię cej wejść (w. 12).

WIER NA RESZT KA

Od stęp czy dom Izra ela, je go na ro do we spu -
sto sze nie i znisz cze nie, jak rów nież ka ra i roz pro -
sze nie lu du są ob ra zo wo uka za ne w wer se tach 1-
12. W tym sa mym okre sie, w żni wie Wie ku Ży -
dow skie go, reszt ka wier nych praw dzi wych Izra -
eli tów zo sta ła zgro ma dzo na do Je zu sa ja ko ich
Me sja sza i Pa na – „tak bę dzie w po śród zie mi,
w po środ ku na ro dów” (w. 13). Ze bra nie tych ostat -
nich kil ku wy bor nych Izra eli tów jest przy rów na -
ne do „otrzą sa nia drze wa oliw ne go” do ko ny wa ne -
go po tym, jak więk szość oli wek zo sta ła już ze bra -
na, ce lem zdo by cia tych nie licz nych, ja kie wciąż
po zo sta ją na naj wy ższych ko na rach i naj da lej po -
ło żo nych uro dzaj nych ga łę ziach (Iz. 17:6), a ta kże
przy rów na ne do zbie ra nia nie licz nych po zo sta -
łych wi no gron po tym, jak za koń czy ło się wła ści -
we zbie ra nie wi no gron.

Cho ciaż cie le sny Izra el ja ko na ro do wa ca łość
po tknął się na sku tek nie wia ry, a dom ich zo stał im
pu sty, reszt ka na ro du przy ję ła Chry stu sa (Ja -
na 1:11,12; 14:6), po zo sta ła w Bo skiej szcze gól nej ła -
sce i sta ła się za lą żkiem du cho we go Izra ela. Cie szy -
ła się ona „ra do ścią i pro sto tą ser decz ną, chwa ląc
Bo ga i ma jąc ła skę u wszyst kie go lu du. A Pan przy -
da wał zbo ro wi na ka żdy dzień tych, któ rzy mie li
być zba wie ni” (Dz. Ap. 2:46,47).

A za tem, od sa me go po cząt ku Ko ściół wy peł -
niał pro roc two do ty czą ce Sy jo nu: „Wy krzy kuj
a śpie waj, oby wa tel ko Sy joń ska! al bo wiem wiel ki
jest w po środ ku cie bie Świę ty Izra el ski” (Iz. 12:6).
Po nie waż te sa me he braj skie sło wa są uży wa ne
na „wo łać” oraz na „wy krzy ki wać” (sło wo su ge ru -
ją ce ra do sną wy po wiedź), Iz. 24:14 mo że być od da -
ne na stę pu ją co (por. z prze kła dem Le ese ra): „Ci
[Ko ściół] pod nio są głos swój, wy krzy ki wać bę dą
[wo łać, ra do śnie ob wiesz czać prze sła nie Ewan ge -
lii], z po wo du ma je sta tu PA NA [Je ho wy w Je go
wspa nia łych przy mio tach] wy krzy ki wać bę dą [ob -
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wiesz czać z mo cą], od mo rza [Ko ściół pier wot ny
na po cząt ku wzno sił hym ny po chwal ne głów nie
wzdłuż wy brze ża Mo rza Śród ziem ne go oraz
na po bli skich wy spach]”. 

„Prze to [z po wo du Je go wiel kie go ma je sta tu]
wy sła wiaj cie Je ho wę na wscho dzie, imię sa me go
Je ho wy, Bo ga Izra ela, na wy spach mor skich”
(24:15, we dług an giel skie go prze kła du ASV). Ogół
uczo nych bi blij nych uwa ża, że sło wo od da ne ja -
ko „ognie” w prze kła dzie KJV (przyp. tłum.: w Bi -
blii Gdań skiej prze tłu ma czo ne ja ko ‘do li ny”) od -
no si się do „re gio nów po ran ne go świa tła” w kie -
run ku wscho dzą ce go słoń ca, wscho du, w kon tra -
ście do „wysp mor skich”, tj. za cho du. W tym miej -
scu świę ci z po cząt ków Wie ku Ewan ge lii (jak rów -
nież ci ży ją cy w póź niej szym okre sie Wie ku) są
na po mi na ni, by wy sła wia li Je ho wę, do kąd kol wiek
się uda dzą, na wschód, czy na za chód (por. z Mal.
1:11; Dz. Ap. 15:14; Mat. 8:11; E 4, s. 340; R 5407,
kol. 2, par. 3). 

We zwa nie pro ro ka spo tka ło się z do sko na łą re -
ak cją, stąd też pie śni wy sła wia ją ce sły sza no wszę -
dzie tam, gdzie zwia sto wa ne by ło prze sła nie
Ewan ge lii, w co raz więk szym stop niu z jed ne go
brze gu mo rza do dru gie go, do cie ra jąc aż do naj dal -
szych koń czyn zie mi (w. 16, pierw sze zda nie; Dz.
Ap. 1:8). Gło si li oni „chwa łę spra wie dli we mu” (we -
dług an giel skie go prze kła du KJV): (a) głów nie
i przede wszyst kim przy pi su jąc ją na wie ki Bo gu
i Je zu so wi Chry stu so wi, w któ rym i po przez któ re -
go prze ja wia się chwa ła Bo ga (Ja na 1:14; 5:23;
Rzym. 9:23; 2 Kor. 4:6; Ef. 2:6,7; Żyd. 1:3), na stęp nie
(b) Ko ścio ło wi od Bo ga po przez Je zu sa w Wie ku
Ewan ge lii i na ca łą wiecz ność (Ps. 84:12; Mat. 13:43;
Ja na 17:22; 2 Kor. 3:18; Kol. 3:4; Żyd. 2:10; 1 Pio tra
5:10,11) oraz (c) spra wie dli wym ze świa ta ro dza ju
ludz kie go od Bo ga i Chry stu sa gło wy i cia ła, któ ra
to chwa ła zo sta nie im udzie lo na w Ty siąc le ciu
(4 Moj. 14:21; Ps. 72:19; Iz. 24:23; 40:5; Abak. 2:14; Jo -
ela 2:28; Mat. 25:34; Łuk. 2:10, 14; Ja na 1:9; 12:32;
Dz. Ap. 3:19-23; 1 Tym. 2:4-6; 4:10; Żyd. 2:9; 2 Pio -
tra 3:13; Obj. 21:1-5).

PRZEW ROT NOŚĆ I ZNISZC ZE NIE
CHR ZE ŚCI JAŃ STWA

Prze ma wia jąc ja ko przed sta wi ciel lu du Pa na,
od rzu co ne go i prze śla do wa ne go pod czas Wie ku
Ewan ge lii, zwłasz cza po przez wiel ki sys tem An ty -
chry sta, pro rok opła ku je je go znę ka ny do świad -
cze nia mi stan: „Wy chu dłem, wy chu dłem [w kon -
tra ście do by cia tłu stym, tj. uprzy wi le jo wa nym,
pro spe ru ją cym], bia da mnie! Prze wrot ni [wo dzo -
wie chrze ści jań stwa, a zwłasz cza pa pie ska hie rar -
chia] prze wrot ność bro ją [po przez swo je kno wa -
nia, fał szy we przed sta wia nie, hi po kry zję, zdra -

dziec kie po stę po wa nie, ‘świę tą” in kwi zy cję, pa le -
nie na sto sie, itd.]”.

Jed na kże obec nie, w koń ców ce Wie ku Ewan ge -
lii, w Dniu Po msty, w wiel kim Cza sie Uci sku,
chrze ści jań stwo w więk szych i mniej szych sys te -
mach An ty chry sta, gra bie żca, któ ry przez wie le
stu le ci gra bił i prze wrot nie po stę po wał, prze sta nie
ist nieć, zo sta nie znisz czo ny i nie bę dzie już dłu żej
prze wrot nie po stę po wał (Iz. 33:1; 63:4; P ‘76, s. 67,
kol. 2). Obec ny zły po rzą dek jest te raz stop nio wo
oba la ny, a my w co raz więk szym stop niu wi dzi my,
„iż lu dzie drę twieć bę dą przed stra chem i ocze ki -
wa niem tych rze czy, któ re przyj dą na wszy stek
świat; al bo wiem mo ce nie bie skie po ru szą się” (Łuk.
21:26). W Iz. 24:17-22 pro rok w ja skra wy spo sób
opi su je wa run ki w obec nym złym po rząd ku, jak
rów nież je go prze mi nię cie w cza sie uci sku. Prze ra -
że nie (strach, w. 17) oraz ró żne klę ski (dół i si dło)
są udzia łem lu dzi w nim się znaj du ją cych (przyj -
dzie na cię, któ ry miesz kasz na zie mi). Ci, któ rzy
z po wo du ob wiesz cza nia nad cho dzą ce go zła pró -
bu ją uciec przed są da mi gnie wu Bo że go, zo sta ną
po chwy ce ni i bę dą ka ra ni klę ską po klę sce (kto
ucie cze przed wie ścią stra chu [prze ra że niem],
wpad nie w dół, a kto wy le zie z do łu, poj ma ny bę -
dzie si dłem, w. 18).

Nie ma uciecz ki przed są da mi Bo ży mi w dniu
Je go gnie wu. Jest to tak „ja ko gdy by kto ucie kał
przed lwem, a za bie żał mu nie dźwiedź; al bo gdy -
by wszedł do do mu, a pod parł się rę ką swą na ścia -
nie, uką sił by go wąż” (Amo sa 5:19). „A ja ko by ło
za dni No ego, tak bę dzie i za dni Sy na czło wie cze -
go. (…) i przy szedł po top, a wy tra cił wszyst kie. Ta -
kże też ja ko się dzia ło za dni Lo to wych, (…) spadł
[na So do mę i Go mo rę] ja ko deszcz ogień z siar ką
z nie ba, i wy tra cił wszyst kich. Tak też bę dzie w on
dzień, któ re go się Syn czło wie czy ob ja wi” (Łuk.
17:26-30; D 606, 607). 

Tak więc w tym „dniu PA NA”, Bóg wy le wa żar
ognia (bo upu sty z wy so ko ści otwo rzo ne bę dą;
1 Moj. 7:11; 2 Pio tra 3:6,7; Sof. 3:8), a obec ny zły po -
rzą dek cze ka ją okrop ne wstrzą sy się ga ją ce aż
do sa mych je go fun da men tów (za trzą sną się grun -
ty zie mi; Iz. 2:19-21; Agg. 2:6,7; Żyd. 12:26,27).
Przy ca łej tej dez in te gra cji i roz pa dzie doj dzie
do strasz ne go za mie sza nia, a osta ną się tyl ko te
rze czy (opar te na spra wie dli wo ści), któ ry mi nie
mo żna bę dzie po trzą snąć (Iz. 24:19; 2 Pio tra 3:10-12;
Obj. 16:18). 

Obec ny zły po rzą dek (zie mia, w. 20) pró bo wał
już wszyst kie go, co by ło w je go mo cy, by po ła tać
sta rą sza tę, i nie wie, co ma po cząć (Ps. 107:27). Za -
ta cza się tam i z po wro tem jak pi jak – jest aż tak
chwiej ny, nie pew ny i tak się trzę sie. Zo sta nie usu -
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nię ty jak szo pa w ogro dzie – tym cza so wo wznie -
sio na kon struk cja (bud ka; to he braj skie sło wo jest
tak sa mo prze tłu ma czo ne w Iz. 1:8). Dla cze go
obec ny po rzą dek znaj du je się pod Bo ską klą twą,
cią ży nad nim Bo ży gniew i ma wkrót ce zo stać cał -
ko wi cie znisz czo ny? Dla cze go, tak jak pi jak, nie
jest w sta nie iść pro sto, i dla cze go ma zo stać
wkrót ce usu nię ty? Dla te go, że w sfe rze re li gij nej,
spo łecz nej, świec kiej i fi nan so wej jest bar dzo ob -
cią żo ny i przy gnie cio ny grze chem (bo ją ob cią ży
nie pra wość jej; Obj. 16:19; R 1896, kol. 2). Obec ny
zły świat ze swy mi nie go dzi wy mi nie bio sa mi i zie -
mią prze mi ja, a wkrót ce miej sce sta rej roz pa da ją -
cej się bud ki zaj mie pa łac Kró la w No wym Je ru za -
lem (Obj. 21:1-5). Obec ny po rzą dek – sym bo licz -
ny Ba bi lon – zo sta nie cał ko wi cie uni ce stwio ny
na wiecz ne cza sy i ni gdy wię cej nie bę dzie już ist -
niał (upad nie, a wię cej nie po wsta nie; Obj.
18:20,21). Chwa ła Pa nu!

DZIEŃ TY SIĄC LE CIA

W „dniu PA NA”, „dniu po msty” (Iz. 34:8; 63:4; Jo -
ela 2:1,2,31; Abd. 15; Sof. 1:14-18), dniu znisz cze nia
obec ne go złe go świa ta, pierw szej czę ści Ty siąc let -
nie go Dnia (dnia one go, w. 21), wiel ki sys tem An -
ty chry sta oraz resz ta sym bo licz ne go Ba bi lo nu zo -
sta nie cał ko wi cie uni ce stwio na, bo wiem „wspo -
mniał Bóg na nie pra wo ści je go” (Obj. 18:5-11). Pan
ścią gnie ka rę (na wie dzi) na ogrom ne rze sze kle ru
ka to lic kie go i pro te stanc kie go, a zwłasz cza na hie -
rar chów (woj sko wy so kie na wy so ko ści – na sym -
bo licz nych nie bio sach) oraz na wład ców i ary sto -
kra tów w ziem skiej fa zie im pe rium sza ta na (kró -
lów ziem skich na zie mi). Ja ko ta cy zo sta ną oni
znisz cze ni, a w wie lu przy pad kach ta kże uśmier ce -
ni fi zycz nie. Zstą pią w śmierć pod czas Cza su Uci -
sku (zgro ma dze ni, ja ko zgro ma dze ni by wa ją więź -
nio wie do ciem ni cy, w. 22; he braj skie sło wo ciem -
ni ca tu uży te ozna cza ta ką ja mę, jak zbior nik
na wo dę, loch, itd., i jest ono czę sto uży wa ne do te -
go, by przed sta wiać grób, stan śmier ci – tak jak
w Ps. 28:1; 30:4; 88:5, 143:7; Iz. 38:18). 

Obec ny zły po rzą dek prze sta nie ist nieć
na za wsze, ale czy ta ki bę dzie ta kże los wszyst -
kich je go miesz kań ców, wiel kich i ma łych? Ależ
nie! Zo sta ną oni za mknię ci w gro bie, w wię zie -
niu śmier ci (bę dą za mknię ci w ta ra sie [‘w wię zie -
niu” w an giel skim prze kła dzie KJV]), ale
w słusz nym cza sie (po wie lu dniach) zo sta ną oni
(z wy jąt kiem tych spło dzo nych z Du cha, któ rzy
po szli na wtó rą śmierć) wspo mnia ni (na wie dze -
ni), bo wiem zo sta ną we zwa ni ze snu w pro chu
zie mi (Dan. 12:2; Ja na 5:28,29; Obj. 20:13,14; Iz.
26:19; 35:10). 

Pod czas ty siąc let nie go po śred ni czą ce go pa no -
wa nia praw dy i spra wie dli wo ści (Iz. 28:17) świat
ludz ko ści zo sta nie obu dzo ny ze snu śmier ci. Sza tan
jest imi ta cją Bo ga ja ko Źró dła świa tła, Daw cy praw -
dzi wej wie dzy, któ ry jest sym bo li zo wa ny przez
słoń ce (Ps. 84:12; Iz. 60:19,20). Pod czas po śred ni czą -
ce go kró le stwa (Iz. 24:23) sza tan oraz je go błę dy zo -
sta ną cał ko wi cie zwią za ne, oba lo ne i wy wo ła ją
wstyd w umy słach lu dzi (za wsty dzi się słoń ce; uży -
te tu he braj skie sło wo ozna cza zbled nąć);
przy świe tle „Słoń ca spra wie dli wo ści” imi ta cja
słoń ca w je go fał szy wym świe tle bę dzie, tak jak uj -
mu je to pew ne he braj skie wy ra że nie, jak lam pa
w świe tle słoń ca w po łu dnie. Wów czas bę dzie
świe cić olśnie wa ją ce świa tło praw dy, w któ rym ta -
kże upa dli anio ło wie, któ rzy od bi ja li imi ta cję świa -
tła otrzy my wa ną od sza ta na (2 Kor. 11:14,15), zo sta -
ną w swo ich sztucz kach i oszu stwach zba da ni, ob -
ja wie ni, oba le ni i po tę pie ni (za sro mi się mie siąc;
E 2, s. 410, 411).

Cóż to za chwa leb ny czas na sta nie, kie dy Je ho -
wa ob da rzy ro dzaj ludz ki na zie mi bło go sła wień -
stwa mi re sty tu cji! Bę dzie On pa no wać w uwiel -
bio nym Ko ście le (kró lo wać bę dzie Pan za stę pów,
na gó rze Sy joń skiej) oraz w ziem skiej fa zie Swe go
Kró le stwa (w Je ru za le mie), a przed Je go sta ro żyt -
ny mi (star ca mi) bę dzie chwa ła (patrz na al ter na -
tyw ny prze kład na mar gi ne sie ASV): Le eser od da -
je te sło wa na stę pu ją co: „i przed sta ro żyt ny mi swy -
mi w chwa le”.

Mło do cia ni God ni bę dą współ pra cow ni ka mi
Sta ro żyt nych God nych, a Po świę ce ni Obo zow ni cy
Epi fa nii bę dą ich szcze gól ny mi po moc ni ka mi
w chwa leb nym pa no wa niu dla bło go sła wie nia ro -
dza ju ludz kie go. Za tę wspa nia łą per spek ty wę cał -
ko wi te go znisz cze nia im pe rium sza ta na oraz usta -
no wie nia po śred ni czą ce go ty siąc let nie go pa no wa -
nia Chry stu sa, tak wspa nia le uka za ną w 24. roz -
dzia le księ gi Iza ja sza, mo że my z ser ca ocho czo wy -
sła wiać Je ho wę: „al bo wiem do bra rzecz jest, śpie -
wać Bo gu na sze mu; al bo wiem to wdzięcz na i przy -
stoj na jest chwa ła” (Ps. 147:1).

*     *     *

KLUCZ
Sło wo Bo że sa mo w so bie mo że być ba da ne,

a mi mo to po zo stać nie roz wi kła ne.

Tro chę tu, tro chę tam, 

mo że nie wie le ze swych skar bów cen nych udzie lić nam.

By po jąć je go świę te stro ny,

W Bo ski Plan Wie ków mu sisz być wpa trzo ny. 
PT’ 10, 52-55
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W SOBOTĘ 13 mar ca wy je cha li śmy z do mu na lot -
ni sko, by o 20.05 wy le cieć do Atlan ty w sta nie Geo -
r gia. Mie li śmy nie co po nad go dzin ną prze rwę
przed pla no wa nym na 23.15 od lo tem do Ni ge rii.
Po kil ku ty go dniach nie -
ma łych obaw, głów nie z te -
go po wo du, że pod róż ta
by ła na szym „dzie wi czym”
wy jaz dem za gra ni cę oraz
wszyst kich przy go to wań
do pod ró ży, któ re obej mo -
wa ły kil ka szcze pień i po -
szu ki wa nie naj lep szych
spo so bów pa ko wa nia ba -
ga ży, by li śmy dość zmę -
cze ni. Pra gnę li śmy rów -
nież być w dwóch ró żnych
miej scach jed no cze śnie, gdyż wy jazd nasz przy -
padł na pierw szy dzień kon wen cji w Jack so nvil le
na Flo ry dzie. Z dru giej stro ny by ło dla nas lek cją
po ko ry to, że bra cia z Ni ge rii prze su nę li swo ją kon -
wen cję z ma ja na ma rzec, by móc sko rzy stać z na -
szej wi zy ty. Lot z Atlan ty do lot ni ska w Ike ja w sta -
nie La gos w Ni ge rii trwał oko ło 13 go dzin. Do tar -
li śmy na miej sce 14 mar ca. Ze ga ry w Ni ge rii są
przesunięte 6 go dzin do przo du w sto sun ku do na -
sze go stan dar do we go cza su wschod nie go. 

Prze ży cia na lot ni sku bar dzo ró żni ły się od te -
go, do cze go je ste śmy przy zwy cza je ni w Sta nach
Zjed no czo nych. Naj bar dziej rzu ca ją cą się w oczy
ró żni cą by ła obec ność po li cji uzbro jo nej w ka ra bi -
ny ma szy no we i to, że by ło bar dzo go rą co! Od pra -
wa pasz por to wa wy da wa ła się za bie rać bar dzo du -
żo cza su. Po przej ściu przez od pra wę pasz por to wą,
do świad czy li śmy za wo du – pró by wia ry. By li śmy
jed ny mi z nie licz nych, któ rzy wciąż cze ka li na ba -
gaż po tym, jak ta śmo ciąg ba ga żo wy się za trzy -
mał. Po trzech dniach do wie dzie li śmy się, że nasz
ba gaż po le ciał do Fran cji! Mi nął pra wie ty dzień,
za nim uzy ska li śmy do stęp do na szych rze czy. Nie
trze ba wspo mi nać, że nie mo gli śmy przy go to wać
się na ta ki roz wój wy pad ków.

Po mę czą cej pod ró ży sa mo cho dem do tar li śmy
do do mu bra ter stwa Ebon gów. Znów zo sta li śmy
po wi ta ni przez kil ku in nych człon ków ro dzi ny i lo -
kal ne go zbo ru. Wydaje się, że duży mo del ro dzi ny
ma się bar dzo do brze i wy ni ka chy ba z cze goś wię -
cej niż tyl ko z prak ty cyzmu eko no micz nego. Wy da -
ją się oka zy wać wie le mi ło ści i tro ski so bie na wza -
jem i an ga żu ją się w pro wa dze nie do mu. Wciąż
do świad cza ją „praw dzi we go zna cze nia” ro dzi ny –

co po zo sta je w du żym kon tra ście do ogól nych zwy -
cza jów pa nu ją cych w Sta nach Zjed no czo nych. Nie -
co zmę cze ni, po czu li śmy się po bu dze ni przez spo -
sób, w ja ki zo sta li śmy przy ję ci i po wi ta ni przez tę

ro dzi nę. Rze czą, któ ra zro -
bi ła na nas naj więk sze wra -
że nie, był spo sób, w ja ki ca -
ła ro dzi na przy łą czy ła się
do śpie wa nia pie śni „Ożyw
nas”, śpie wa niu któ rej swo -
im po tę żnym gło sem prze -
wo dził ży wio ło wy brat
Ebong. Da ło się też za uwa -
żyć sza cu nek i uwa gę, ja ką
wszy scy po świę ca li nam ja -
ko go ściom. Obiad był
przy go to wy wa ny dla nas

i je dli śmy go przed in ny mi przy sto le, z któ re go
na si go spo da rze zre zy gno wa li na na szą rzecz. Po -
ziom go ścin no ści był dla nas praw dzi wą lek cją po -
ko ry. Po wie czor nej spo łecz no ści zo sta li śmy od wie -
zie ni do ho te lu na od po czy nek noc ny.

Poniedziałek, 15 Marca
– wizyta w szkole średniej

Wsta li śmy wcze śnie ra no, czę ścio wo si łą przy -
zwy cza je nia, a praw do po dob nie rów nież z po wo du
pod eks cy to wa nia wy wo ła ne go po by tem w da le kim
kra ju tak bar dzo od mien nym od na sze go. Zje dli -
śmy lek kie śnia da nie w ja dal ni ho te lo wej i zo sta li -
śmy za bra ni przez jed ne go z młod szych sy nów bra -
ta Ebon ga, po czym pod ró żo wa li śmy stam tąd au to -
bu sem 10-15 mi nut do na stęp ne go „ob le ga ne go”
przy stan ku, by za brać Bria na, mło de go czło wie ka,
który nie daw no za in te re so wał się Praw dą. Brat
Ebong opi sał go ja ko nie za do wo lo ne go mu zuł -
ma ni na. Na stęp nie zo sta li śmy za wie zie ni ta k -
sów ką do szko ły w ce lu wy gło sze nia prze mo wy
do uczniów.

Nie wy da wa ło się, by wi zy ta w szko le zo sta ła
wcze śniej za pla no wa na, ale po roz mo wie z dy rek -
to rem do sta li śmy po zwo le nie na prze mó wie nie
do dzie ci. Mó wi li śmy o bar dzo pro stych rze czach,
uży li śmy „mle ka Praw dy” – Ewan ge lii Ja na 3:16
i Przy po wie ści 22:6 za pod sta wę roz wa żań o Bo żej
mi ło ści wi docz nej w Je go pla nie zba wie nia ludz ko -
ści. By li śmy za sko cze ni zbio ro wym, jak rów nież in -
dy wi du al nym, do brym za cho wa niem uczniów oraz
ich zna jo mo ścią Bi blii. Pod czas tej usłu gi obec nych
by ło 8 osób do ro słych i 102 uczniów. Wszy scy, łącz -
nie z do ro sły mi, wy da wa li się na praw dę za in te re so -
wa ni i po bu dze ni przez te krót kie roz wa ża nia.

Sprawozdanie z  podróży do NigeriiSprawozdanie z  podróży do Nigerii
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Ogól nie dzień był zró żni co wa ny, od szyb kie -
go tem pa, do po wol ne go, za le żnie od te go, co się
dzia ło. Spę dzi li śmy du żo cza su w po jaz dach,
zwy kle trans por cie pu blicz nym lub w sa mo cho -
dzie bra ta, kie dy był do stęp ny. Rzu cał się w oczy
bar dzo zły stan dróg, któ ry znacz nie wpły wał
na czas pod ró ży. Dzień za koń czył się bez ko lej nej
usłu gi (przy je cha li śmy je den dzień wcze śniej niż
pier wot nie by ło to za pla no wa ne). Zo sta li śmy za -
bra ni z po wro tem do na sze go ho te lu na wie czór,
by wy po cząć przed pod ró żą do zbo ru w Iba dan
w sta nie Oyo.

Wtorek, 16 Marca – Zbór w Ibadan, Stan Oyo

Cho ciaż pierw szym punk tem w pla nie by ła pod -
róż w ce lu usłu że nia zbo ro wi w Iba dan w sta nie
Oyo, nasz go spo darz, brat Ebong po czy nił przy -
go to wa nia (któ re wy da wa ły się or ga ni zo wa ne
na po cze ka niu) do na stęp nej usłu gi w szko le.
Pod ró żo wa li śmy z ho te lu czymś, co na zwał bym
trzy ko ło wą ryk szą na pę dza ną sil ni kiem, ma łą tak -
sów ką prze zna czo ną dla dwóch, mo że trzech pa -
sa że rów i kie row cy, ale czę sto wi dać by ło w nich
pięć osób! Stam tąd wzię li śmy tak sów kę do Iba -
dan. Z La gos by ła to od le głość 113 ki lo me trów.
Przy je cha li śmy na sa lę ze brań i za sta li śmy tam
oko ło 20 bra ci, któ rzy cze ka li już na nas od dłu -
ższe go cza su (spóź nia li śmy się prak tycz nie
na wszyst kie za pla no wa ne spo tka nia pod czas
usłu gi w Ni ge rii), ale po pro szo no ich, by po cze ka -
li jesz cze tro chę z po wo du wi zy ty w szko le.

Po krót kiej pod ró ży wy na ję tą tak sów ką i dość
dłu giej roz mo wie z dy rek tor ką szko ły ze bra no
dzie ci na spo tka nie z na mi. Czu jąc się skrę po wa -
ni ta kim po dej ściem do spra wy, ob ra li śmy ta ki
sam kurs po stę po wa nia jak w po przed nio od wie -
dzo nej szko le – prze ma wia li śmy bar dzo pro sto,
po da jąc je dy nie „mle ko Praw dy”. Dwie go dzi ny
póź niej wró ci li śmy na sa lę ze brań. Cze ka ło już tyl -
ko 17 bra ci. Jed nak zo sta li śmy cie pło przy wi ta ni
i prze mó wi li śmy na te mat „Rze ki Eze chie la”
(Ezech. 47:1-12). Wy kład był tłu ma czo ny przez pa -
sto ra, co spra wi ło, że 50-mi nu to we prze mó wie nie
przed łu ży ło się do po nad 90 mi nut. Do te go trze -
ba się przy zwy cza ić. Ogól nie wy da wa ło się, że
prze mó wie nie zo sta ło do brze przy ję te. Po wy kła -
dzie pa stor Oy erin de zwró cił się z po wi ta niem
(tak sa mo jak w wie lu in nych miej scach, gdzie słu -
ży li śmy). Na za koń cze nie wie czo ru otrzy ma li śmy
po da ru nek w po sta ci tra dy cyj ne go stro ju. Bra cia są
peł ni mi ło ści. By ło już póź no i ciem no, du żo póź -
niej i ciem niej niż miał na stą pić nasz po wrót do La -
gos, o któ rym po in for mo wa no wy na ję te go tak -
sów ka rza. Spra wy jesz cze bar dziej się skom pli ko -
wa ły przez to, że br. Ebong na le gał na to, by śmy

za trzy ma li się w re stau ra cji ser wu ją cej szyb kie da -
nia. Nasz kie row ca był moc no zde ner wo wa ny,
gdyż je go tak sów ka mia ła tyl ko je den re flek tor
z przo du i wie dział, że bę dzie jesz cze trud niej ma -
new ro wać po bar dzo złych dro gach. Dzię ki ła sce
Bo żej bez piecz nie do je cha li śmy z po wro tem
do La gos. Współ czu li śmy tak sów ka rzo wi.

Środa, 17 Marca – Abuja

Wy je cha li śmy z ho te lu oko ło 10.00 ra no. Ma my
ode brać swój za gu bio ny ba gaż na lot ni sku po trzech
dniach. Po ode bra niu ba ga żu wra ca my do do mu
bra ta Ebon ga, aby się spa ko wać na sied mio dnio wą
pod róż w usłu dze wie lu zbo rom. W to wa rzy stwie
bra ta i sio stry Ebong opu ści li śmy lot ni sko w Lo gos
na po kła dzie Ae ro 129 o g. 18:00 i wy lą do wa li śmy
na lot ni sku w Abu ja oko ło 19.25. Abu ja jest nie da le -
ko od Jos, miej sca nie daw nych starć po mię dzy frak -
cja mi mu zuł mań ską i chrze ści jań ską, w któ rych po -
nad 200 chrze ści jan zo sta ło za bi tych ma cze ta mi za -
le d wie 12 dni wcze śniej. Do wie dzie li śmy się, że kraj
jest po dzie lo ny re li gij nie, is lam na pół no cy, a chrze -
ści jań stwo na po łu dniu. Z uwa gi na nie daw ny in cy -
dent w Jos by li śmy nie co za nie po ko je ni, lecz wie rzy -
li śmy w Pań ską opie kę. Na lot ni sku po wi tał nas brat
Eka nem. Jest on pro fe so rem na Uni wer sy te cie
w Abu ja, obec nie prze by wa na urlo pie na uko wym
i pra cu je dla Cen trum Za po bie ga nia i Ogra ni cza nia
Cho rób (CDC) nad pro jek tem ba da ją cym przy pad -
ki pta siej gry py w Ni ge rii (wy da je się, że by ły bar dzo
rzad kie). W pla nie by ło spo tka nie ze zbo rem w Abu -
ja na ba da nie Pi sma Świę te go o 20.00 cza su lo kal ne -
go, ale przy by li śmy zbyt póź no. Za wie zio no nas
na noc do miej sca za kwa te ro wa nia i za koń czy li śmy
wie czór prze ką ska mi oraz chrze ści jań ski mi roz mo -
wa mi i spo łecz no ścią. 

Czwartek, 18 Marca – Akwanga, Stan Nassarawa

Pla no wa li śmy opu ścić ho tel o 10.00 ra no i udać się
do Akwan gi, mia sta znaj du ją ce go się w od le gło ści
137 km na wschód od Abu ja. Pla ny jed nak się opóź -
ni ły, gdyż zo sta li śmy po pro sze ni o usłu że nie na bo -
żeń stwem po ran nym, na co z przy jem no ścią się zgo -
dzi li śmy. Wy da je się, że wie le zbo rów (bra ci) nie
prak ty ku je na bo żeń stwa po ran ne go, po wszech ne -
go w Sta nach Zjed no czo nych. Przy ję li śmy z po ko rą
to, że sta li śmy się na rzę dziem uży tym do po ka za nia
cze goś, co, jak się mo dli my, sta nie się dla bra ci czę -
ściąkażdego ich dnia. Ro dzi na Ebon gów (ich naj star -
sza cór ka przy nio sła śnia da nie i przy łą czy ła się
do nas) oraz dwaj in ni bra cia wy da wa li się bar dzo za -
do wo le ni ze spo łecz no ści pod czas te go ze bra nia.

Póź niej wy ru szy li śmy w pod róż o dłu go ści
137 km do Akwan gi. Z po wo du spóź nie nia kie -
row cę za chę ca no do po śpie chu, cze mu się pod po -
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rząd ko wał, ja dąc z du żą szyb ko ścią po bar dzo
złych dro gach. Po now nie dzię ki ła sce Pań skiej bez -
piecz nie do tar li śmy do ce lu. Usłu ga od by ła się
w do mu bra ta Si las. Ma on po kor ny styl by cia i wy -
da je się mi ło wać Praw dę. Ma kil ko ro dzie ci
(w więk szo ści do ro słych), wydaje się, że wszyst kie
wy cho wa ne we wła ści wy spo sób, w czci dla Bo ga.
By ło rze czą mi łą prze by wać w to wa rzy stwie ta -
kich wier nych osób. Po wie dzie li śmy wy kład „Mo -
ab jest mied ni cą do umy wa nia me go” – Ps. 108:10.
Na ze bra niu obec nych by ło 13 osób, a spo łecz ność
by ła bar dzo bło go sła wio na. 

Piątek, 19 Marca – Makurdi, Stan Benue

Wy je cha li śmy z Akwan gi w kie run ku Ma kur di
sa mo cho dem. Ma kur di znaj du je się 131 km
od Akwan gi. Brat Si las był na szym kie row cą.
Przed sta wi li śmy wy kład pod ty tu łem „Obiet ni ce
i per spek ty wy we dług na szej wia ry”, a na stęp nie
od by ło się ze bra nie świa dectw. Bra cia wy da ją się
nie do ce niać po rząd ku zbo ro we go przy ję te go
w zbo rach w Sta nach Zjed no czo nych. Spon ta nicz -
nie za da ją py ta nia nie zwią za ne z te ma tem i ocze -
ku ją go to wych od po wie dzi. Tro chę wpra wia ło
mnie to w za kło po ta nie. Mie li śmy mo żli wość omó -
wie nia te go z przed sta wi cie lem w Ni ge rii, bra tem
Ebon giem, i prze ko na li śmy go, by za su ge ro wał
bra ciom, by za cho wy wa li swe py ta nia na spe cjal ne
ze bra nie za pla no wa ne na ostat ni dzień kon wen cji.
Na ze bra niu w Ma kur di obec ne by ły 33 oso by.

Sobota, 20 Marca – Powrót do Abuja w celu wylotu do
Owerri w stanie Imo, w drodze do ABA, (stan Abia)

Wciąż nie przy zwy cza ili śmy się jesz cze do złe -
go sta nu dróg i pod ró żo wa nie na dal by ło trud ne.
Ta pod róż by ła szcze gól nie ta ką. Brat Si las na dal
był na szym kie row cą. Pod róż by ła pię cio ipół go -
dzin ną wy pra wą po okrop nych dro gach, a po li cja
fe de ral na uzbro jo na w ka ra bi ny ma szy no we wie -
le ra zy za trzy my wa ła nas po dro dze. Jaz da by ła
okrop na z po wo du sta nu po jaz du, a w cza sie dro -
gi przebiliśmy oponę. Mie li śmy przy wi lej po ma gać
przy zdej mo wa niu uszko dzo nej opo ny, gdyż bra -
cia nie wy da wa li się mieli w tym zbyt du że go do -
świad cze nia. Mie li śmy za pla no wa ną usłu gę w in -
nym zbo rze, ale z po wo du kło po tów na dro dze
za bra kło nam cza su i nie mo gli śmy się tam udać.
Nasz lot do sta nu Abia był o go dzi nie 13.00 i znów
by li śmy bar dzo spóź nie ni, gdyż na lot ni sko przy -
by li śmy do pie ro o 12.30. Jed nak w prze ci wień stwie
do te go, co prze szli by śmy na lot ni skach w Sta nach
Zjed no czo nych, dwaj bra cia z Abu ja po mo gli nam
i w ja kiś spo sób by li w sta nie tak po pro wa dzić od -
pra wę, że za ła twi li nam kar tę po kła do wą przez
po mi nię cie kon tro li bez pie czeń stwa. Na lot ni sku

cze kał na nas pe wien brat i za wiózł nas do sta nu
Abia, na miej sce ze bra nia zbo ru w Aba. Wy słu cha -
li śmy po wi tal ne go prze mó wie nia prze wod ni czą ce -
go zbo ru i wy gło si li śmy wy kład.

Na wy kła dzie by ło obec nych 25 osób. Po zna li -
śmy bra ta God swil la („Wo la Bo ża” – to je go praw dzi -
we na zwi sko), star sze go i prze wod ni czą ce go zbo ru.
W imie niu zbo ru spre zen to wał sio strze De bo rze i mi
strój na ro do wy. Bra cia uwiel bia ją śpie wać pie śni, co
spra wi ło, że ze bra nie by ło szcze gól nie mi łe.

Niedziela, 21 Marca

Opu ści li śmy stan Abia i uda li śmy się do zbo ru
w Uyo. Nasz kie row ca, któ re mu za pła co no z gó ry
i zwró co no ce nę opo ny, nie sta wił się, by za wieźć
nas do Uyo. Bra ter stwo Ebon go wie by li zmu sze ni
zor ga ni zo wać za stęp czy trans port i nie by li śmy
w sta nie usłu żyć zbo ro wi w Uyo zgod nie z pla -
nem. Wie lu bra ci mo gło udać się na ze bra nie, któ -
re mia ło się od być w zbo rze w Ikot Mkpe ne. Usłu -
ży li śmy wy kła dem „Mo dlę się o Dzień Są du”,
a póź niej dru gim, nie pla no wa nym „Pro ro cy i spra -
wie dli wi pra gnę li te go, co wy ma cie”. Ze bra nia
prze bie gły w cie płym du chu i bo ga tej spo łecz no ści.
Po mi mo na szych trud no ści ję zy ko wych, wi dać by -
ło po dob ną „cen ną” wia rę. Na ze bra niach tych by -
ły obec ne 56 i 53 oso by.

Poniedziałek, 22 Marca

Uda li śmy się z Uyo do Mi bia kong, by usłu żyć
te mu zbo ro wi. Wy gło si li śmy wy kład „Sło wo, duch
i opatrz ność”. Na ze bra niu obec ne by ły 44 oso by.
Otrzy ma li śmy ta kże mo wę po wi tal ną oraz jej wy -
druk w ce lu po dzie le nia się nią w Do mu Bi blij -
nym. Wie czo rem usłu ży li śmy zbo ro wi w Ema nuk -
pa wy kła dem „Omdle wa nie” (Łuk. 21:26). Obec ne
by ły 44 oso by. 

Wtorek, 23 Marca

Dzień ten oka zał się „lek ki”. Za wie zio no nas
do Ca la bar, aby od wie dzić sio strzeń ca bra ta Ebon -
ga, spe cja li stę od mar ke tin gu i ura czo no nas wi zy -
tą w ku ror cie (bę dą cym ni ge ryj ską pró bą stwo rze -
nia luk su so we go ku ror tu, któ ry ma przy cią gnąć
tu ry stów z in nych czę ści świa ta, po dob nie jak Du -
baj w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich). Za -
bra no nas na krót ką wy ciecz kę z prze wod ni kiem
po ku ror cie Le Me ri dien i zje dli śmy tam obiad
w sty lu ame ry kań skim. Po uwzględ nie niu bra ku
ca łej roz ma ito ści po traw, do któ rych je ste śmy przy -
zwy cza je ni w Sta nach Zjed no czo nych (pod sta wą
wy ży wie nia wśród tu tej szych bra ci jest ryż), po si -
łek mo żna uznać za bar dzo do bry. Nie mo gli śmy
prze stać my śleć o tym, jak bło go sła wie ni je ste śmy
w Sta nach Zjed no czo nych pod wzglę dem do cze -
snym. Uda li śmy się sa mo lo tem z lot ni ska w Ca la -
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NASZ Pan wy po wie dział po wy ższe sło wa
w związ ku z pro ro czy mi ostrze że nia mi od -

no śnie prób i do świad czeń obec ne go wie ku.
Zna cze nie tych słów po win ni zro zu mieć wszy -
scy, któ rzy cho dzą w świe tle „Te raź niej szej
Praw dy”. Lek cja jest ta ka, że ci, któ rzy pod szcze -

gól nym kie row nic twem Pa na szu ka ją obec nie
schro nie nia na Gó rze Kró le stwa Pań skie go, zo -
sta ną pod da ni o wie le su row sze mu osą do wi niż
in ni. Żo na Lo ta nie zo sta ła oska rżo na o udział
w nie go dzi wych prak ty kach miesz kań ców So -
do my, lecz zo sta ła po in stru owa na przez anio ła

„Pa mię taj cie na żo nę Lo to wą” Łuk. 17:32

bar z po wro tem do La gos. Spo łecz ność z ro dzi ną
Ebon gów w cza sie lo tu by ła bar dzo przy jem na.
Do te go mo men tu po zna li śmy się bar dzo do brze. 

Środa, 24 Marca

Wró ci li śmy do La gos, gdzie roz po czę ła się na sza
wi zy ta w Ni ge rii. Te go wie czo ru usłu ży li śmy w „Po -
słu dze Te raź niej szej Praw dy” pro wa dzo nej przez
bra ta Er ne sta Ed ga ra, a ze bra nie od by ło się u nie go
w do mu. At mos fe ra by ła bar dzo po dob na do ko ściel -
nej, z ze spo łem i na gło śnio nym śpie wem. Po wy kła -
dzie zje dli śmy po si łek i mie li śmy wspa nia łą spo łecz -
ność. Na ze bra niu obec nych by ło 21 osób.

Czwartek, 25 Marca

Usłu ży li śmy zbo ro wi w Ag ba do w sta nie Ogun
(zbór bra ter stwa Ebong). Nasz wy kład był na te mat
sym bo lu chrztu. Mie li śmy za nu rzyć 2-3 kan dy da -
tów, ale z po wo du kło po tów or ga ni za cyj nych nie
mo gli oni być obec ni i zo sta li za nu rze ni przez bra -
ta Ebon ga przed wy kła dem. Na ze bra niu obec nych
by ło 45 osób.

Piątek, 26 Marca – Niedziela, 28 Marca
– Konwencja wAgbado

Pią tek 26 mar ca był naj cie kaw szym i praw do -
po dob nie naj bar dziej peł nym nie po ko ju dniem na -
szej wi zy ty. By ło tak dla te go, że do pie ro w
przeddzień wie czorem po in for mo wa no nas, że bę -
dzie my prze wod ni czyć w kon wen cji, a jesz cze nie
wi dzie li śmy pro gra mu tej kon wen cji! Zo sta li śmy
uspo ko je ni wer se tem „Pan jest, co do bre go
w oczach Je go, niech czy ni” (1 Sam. 3:18). Te ma tem
kon wen cji by ło „Dla cze go mi łu ją cy Bóg do zwa la
na ludz kie cier pie nia i tra ge die”, a jej opu bli ko wa -
ny pro gram gło sił: Po słu gi Sztan da ru Bi blij ne go,
LHMM: ogól no świa to wy, nie sek ciar ski, mię dzy -
wy zna nio wy ruch chrze ści jań ski i wy daw ca cza so -
pism Sztan dar Bi blij ny i Te raź niej sza Praw da. 

Te ma tem sym po zjum by ło „21 urzę dów Chry -
stu sa w ce lu ule cze nia 21 form zła w czło wie ku”.
Oprócz kil ku wy kła dów w ra mach sym po zjum by -

ło jesz cze pięć wy kła dów, a my mie li śmy przy wi lej
usłu żyć dwu krot nie. Pierw szy wy kład miał tytuł:
„Bo ska spra wie dli wość wśród ludz kie go cier pie nia”,
a dru gi „Prze kleń stwo Ada ma: ko rzy ści z nie go”.

Kon wen cja od by wa ła się w otwar tym obiek cie
z po kry ciem da cho wym. Wy po sa że nie i udo god -
nie nia, tzn. to a le ty, prze rwy na po sił ki, na po je itp.
nie by ły ta kie, ja kie zna my ze Sta nów Zjed no czo -
nych, jed nak ca łe zgro ma dze nie by ło peł ne gor li -
wo ści i za do wo le nia, oraz bar dzo oce nia ło swój
po byt tam. Fre kwen cja na kon wen cji wy no si ła
w cią gu trzech dni od 56 do 75 osób.

Po 14 dniach i 15 no cach w ob cym kra ju, o zu peł -
nie in nej niż na sza kul tu rze i zwy cza jach, zo sta li śmy
prze wie zie ni na lot ni sko w La gos przez bra ta i sio -
strę Ebong oraz jed ne go z ich sy nów, bra ta Jol ly
Wil lie Ebon ga. Gdy przy go to wy wa li śmy się do od -
lo tu z La gos w Ni ge rii do Atlan ty w sta nie Geo r gia
w Sta nach Zjed no czo nych lo tem 53T, oka za ło się, że
po że gna nie jest peł ne emo cji. Na si go spo da rze by li
smut ni, że czas na sze go po by tu do biegł koń ca, i cho -
ciaż nie któ re na sze prze ży cia by ły cię żkie i sta no wi -
ły pew ne wy zwa nie dla na sze go cia ła, a my by li śmy
go to wi do po wro tu do na sze go kra ju i na szych wła -
snych łó żek, nam rów nież by ło smut no, gdyż na -
wią za li śmy ży we wię zy uczu cio we z ty mi dro gi mi
brać mi. Oni praw dzi wie mi łu ją Pa na oraz Je go
Praw dę i ma ją gor li we pra gnie nie spo łecz no ści z in -
ny mi brać mi w Praw dzie, jak rów nież od czu wa ją
po kre wień stwo wia ry z brać mi z ca łe go świa ta. Bra -
cia w Ni ge rii wio dą trud ne ży cie pod wzglę dem
ma te rial nym i do cze snym, lecz są bo ga ci w wie rze
i mi łu ją cy w du chu. Chwa li my Je ho wę za spo sob -
ność słu że nia w tym wzglę dzie i po kor nie przy zna -
je my, że praw do po dob nie zy ska li śmy przez to wię -
cej bło go sła wieństw niż sa mi udzie li li śmy in nym.
Bo gu niech bę dzie chwa ła za tę spo sob ność.

Brat Law ren ce Wil liams
Piel grzym po sił ko wy
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Pań skie go, by na tych miast opu ścić So do mę ska -
za ną na za gła dę. 

OGLĄ DA NIE SIĘ ZA SIE BIE
Jej wi ną by ło ogląd nię cie się na to, co na ka za no

jej opu ścić, i co opu ści ła. Mia ła ucie kać z po tę pio ne -
go mia sta i nie oglą dać się za sie bie pod czas uciecz -
ki, lecz śpiesz nie udać się na gó rę, gdzie by ło bez -
piecz nie. Roz sąd nym bę dzie wy snuć przy pusz cze -
nie, że jej od wró ce nie się oraz oglą da nie się za sie -
bie w stro nę So do my wska zu je na to, że jej ser ce nie
znaj do wa ło się w peł nej har mo nii z jej wy ba wie -
niem, lecz w pew nym stop niu sym pa ty zo wa ło
z tym, co opusz cza ła. W głę bi ser ca lgnę ła do po tę -
pio nych rze czy ska za nych na za gła dę i nie chęt nie je
po rzu ca ła. Dla te go Pan już jej
da lej nie pro wa dził. Sta ła się
po mni kiem głu po ty wy ra ża -
ją cej się sym pa ty zo wa niem
ze złem i czy nią cy mi zło, po
tym, jak Bóg ich od rzu cił.

PRZE CIW NI CY BO GA
Są dzi my, że ist nie je po -

trze ba, by nie któ rym zwró cić
uwa gę na an ty typ te go ty -
picz ne go wy da rze nia wspo -
mnia ne go przez na sze go Pa -
na. Cał kiem spo ra licz ba osób
ma skłon ność do te go, by
sym pa ty zo wać i bra tać się
z ty mi, któ rzy zna leź li się
pod Bo skim po tę pie niem.
Świę ty Ju da mó wi nam, że
znisz cze nie So do my by ło
„wy sta wio ne na przy kład”,
ja ko typ. Ci, któ rzy sta ra ją się
być bar dziej ła ska wi i dłu go -
zno szą cy niż Pan, czy nią z sie bie prze ciw ni ków Bo -
ga, któ rzy za miast być ucznia mi za sad spra wie dli -
wo ści, pró bu ją być sę dzia mi i na uczy cie la mi Je ho wy.
Wła ści wa po sta wa ser ca umo żli wia, przy ję cie Bo -
skich de cy zji, ja ko nie tyl ko mą drzej szych, ale też
spra wie dliw szych od na szych wła snych. Dla te go
gdy wi dzi my, że kto kol wiek, kto cie szył się świa tłem
„Te raź niej szej Praw dy”, zo stał po rzu co ny przez Pa -
na i wpro wa dzo ny w ciem no ści ze wnętrz ne, ma my
dojść do wnio sku, że za nim zo stał po rzu co ny, mu -
sia ło być w nim „ser ce złe i nie wier ne, któ re by od -
stę po wa ło od Bo ga ży we go”. „Wier ny jest Ten, któ -
ry obie cał”, że „je śli by kto chciał czy nić wo lę je go
[wo lę Oj ca], ten bę dzie umiał ro ze znać, je śli ta na uka
jest z Bo ga” (Jan 7:17). Dla te go też ka żdy, kto tra ci
na uki Chry stu so we po tym, jak już je po sia dał,
na pew no uczy nił wię cej, niż tyl ko po zwo lił umy sło -
wi zbłą dzić. Je go ser ce mu sia ło od dzie lić się od Pa -

na już wcze śniej, gdyż tak dłu go, jak w Nim miesz -
ka my, nie bę dzie mo żli we, by ja kie kol wiek si dła
obec nych „złych cza sów”, tej „go dzi ny po ku sze nia”
nas usi dli ły, „nikt nas nie wy rwie z rę ki Oj ca”. On
jest w sta nie w peł ni za trosz czyć się o nas.

NA UKI CHR ZE ŚCIAJŃ SKIE
U sa mych pod staw wszel kich na uk chrze ści jań -

skich le ży dok try na o Oku pie, bi blij na na uka o tym,
że „dro go śmy ku pie ni”, za rów no wa żną ce nę
za grzech Ada ma. Dla te go wszel ka na uka, któ ra al -
bo otwar cie za prze cza tej praw dzie, al bo po ci chu
igno ru je „okup za wszys t kich, aby o tym świad czo -
no we wła ści wym cza sie”, mu si być na uką nie zgod -
ną ze Sło wem Bo żym. Nie za le żnie od te go, czy jest

sta ra, czy no wa, czy po pie ra -
na przez przy ja ciół, czy wro -
gów, uczo nych czy nie uczo -
nych, w imie niu ewo lu cji lub
in nym, na szą po sta wą wo bec
ta kiej na uki po wi nien być
szyb ki i zde cy do wa ny sprze -
ciw. Na wet, je śli in ni się wa -
ha ją, my, któ rzy na uczy li śmy
się, że Okup jest te stem,
za po mo cą któ re go po win ny
być spraw dza ne wszyst kie
in ne na uki, nie ma my po trze -
by się wa hać. 

Je śli na si przy ja cie le po pa -
da ją w błę dy za prze cza ją ce
Oku po wi, któ re przy bie ra ją
obec nie mnó stwo nazw,
a licz ba ule ga ją cych im lu dzi
wciąż wzra sta, po win ni śmy
po dać im po moc ną dłoń i je -
śli to mo żli we, „z ognia ich

wy ry wać” po przez przy po mi na nie im o na szej ska -
le, Je zu sie Chry stu sie, na któ rym na sze sto py są
moc no utwier dzo ne i przez rzu ca nie im li ny Bo -
skich obiet nic, w któ re wple cio na jest czer wo na nić
Oku pu Chry stu sa, na po mi na jąc ich, by po wró ci li
do Ska ły i nie pró bo wa li zna leźć in nej ska ły na dnie
grzą skie go grun tu. Mu si my ce cho wać się du żą ja -
sno ścią prze ka zu po ka zu jąc im nie bez pie czeń stwo,
w któ rym się znaj du ją i wska zu jąc dro gę ra tun ku. 

Lecz nie wol no nam przyj mo wać ich za pro sze -
nia do te go, by przy łą czyć się do nich i zgłę biać to,
co lu dzie mo gą mó wić lub pi sać, a co unie wa żnia ło -
by Sło wo Bo że, co utrzy my wa ło by, że Bóg za wsze
był grzesz ni kiem, a czło wiek ofia rą oszu stwa, al bo
też, że na dzie ja ludz ko ści le ży w jej wła snej ewo lu -
cji, a nie w Oku pie i Re sty tu cji, o któ rych mó wi Bi -
blia, al bo że tak na praw dę nie ma grze chu ani śmier -
ci i dla te go czło wiek nie po trze bu je Od ku pi cie la,

Ucieczka z Sodomy



lecz sam mo że być swo im wła snym wy baw cą. Je śli
po uprzej mym i wier nym pro te ście z wa szej stro ny,
oni wciąż bę dą się upie rać przy wni ka niu, wgłę bia -
niu się i kar mie niu się ta ki mi oczy wi sty mi za prze -
cze nia mi Sło wa Bo że go, niech odej dą. Pa mię taj cie,
że je śli w ogó le kie dy kol wiek by li dzieć mi Bo ży mi,
coś mu si być nie tak z ich ser ca mi, ina czej nie znaj -
do wa li by przy jem no ści w bez owoc nych uczyn kach
ciem no ści, lecz ga ni li by je, a ich roz ko szą był by
wspa nia ły Bo ski Plan Wie ków.

WRZU CE NI W CIEM NO ŚCI ZEW NĘ TRZ NE

Pa mię taj my też, że Bóg obie cał za cho wać i pro -
wa dzić umy sły tych, któ rych ser ca są lo jal ne i wier -
ne. Po win ni śmy za tem dojść do wnio sku, że je śli
Pan od rzu ca ko goś od świa tła, ja ko nie god ne go świa -
tło ści, i wrzu ca go w ciem no ści ze wnętrz ne świa ta, je -
śli do zwa la, by nie wier ni zo sta li zwie dze ni przez
wiel kie go wro ga, nie jest na szym za da niem iść za ni -
mi w ciem no ści ze wnętrz ne przez czy ta nie, roz mo -
wy, itp. Ma my po zo sta wać przy Pa nu i przy tych,
któ rzy cho dzą w świa tło ści i szu kać in nych na miej -
sce tych, któ rzy obec nie za prze cza ją lub igno ru ją
dro go cen ną krew Przy mie rza, któ rą kie dyś zo sta li
uświę ce ni. Nie ma my też mar no wać cza su na współ -
czu cie tym, któ rzy od cho dzą. Je śli nie mo że my ani
ich prze ko nać, ani wy cią gnąć z ognia, mu si my po -
zwo lić im odejść i na tych miast od wró cić się i po ma -
gać in nym, bar dziej te go god nym. Je śli Pan wy rzu -
cił ko goś ze świa tło ści (Mat. 22:13,14), nie mo że my
mieć na dziei na to, że go przy wró ci my. Gdy by by ło
dla nie go rze czą wła ści wą po zo stać w świa tło ści,
gdy by był jej god ny, Bóg nie do pu ścił by do te go, by
zo stał z niej wy rzu co ny.

NIE MIEJ MY SPO ŁECZ NO ŚCI Z BŁĘ DEM

Nie mó wi my tu o nie znacz nych ró żni cach w zro -
zu mie niu, do któ rych na le ży pod cho dzić z cier pli wo -
ścią, i je wy ja śniać lub igno ro wać, gdyż nie wszyst -
kie dzie ci w szko le Chry stu so wej osią gnę ły ta ki sam
sto pień wie dzy, lecz ma my na my śli za sad ni cze ró -
żni ce, z któ rych ka żdą mo żna szyb ko spraw dzić
za po mo cą te stu dok try ny o Oku pie. Je śli nie zga dza -
ją się z nią, „to dla te go, że nie ma w nich świa tła”. Ta -
cy nie ma ją dłu żej być dla nas brać mi ani sio stra mi
w Chry stu sie, lecz po win no się ich uwa żać i trak to -
wać jak lu dzi te go świa ta – „ja ko po gan i cel ni ków”.
Nie po win ni się oni znaj do wać wśród na szych przy -
ja ciół, gdyż przy jaźń z ta ki mi oso ba mi jest wro go ścią
wo bec Bo ga. Nie ma my przyj mo wać, ani go ścić ta -
kich w na szych do mach, ani w ża den spo sób po -
zdra wiać ich, czy też do brze ży czyć dzia ła niom przez
nich po dej mo wa nym (2 Ja na 8-11). Ci, któ rzy zlek ce -
wa ży li ja sne stwier dze nia Sło wa Bo że go na ten te -
mat, du cho wo ucier pie li za swe nie po słu szeń stwo. 

Bądź my co raz bar dziej zjed no cze ni w swych
umy słach z Pa nem. Je go przy ja cie le mu szą być na -
szy mi przy ja ciół mi, a je go wro go wie – na szy mi
wro ga mi. Je śli przy łą czy my się do wro gów Pa na,
po pad nie my w co naj mniej let ni stan w sto sun ku
do Nie go i Je go przy ja ciół, a Bóg po wie dział, że let -
nich wy plu je ze swych ust. Po win ni śmy roz wi jać
ser decz ność ser ca dla wszyst kich, któ rzy ufa ją
w dro go cen ną krew i są po świę ce ni na sze mu Zba -
wi cie lo wi ja ko swo je mu Pa nu i Gło wie. Nie ma tu
miej sca na let niość. Bez wzglę du na to, ja ki mi są
pod wzglę dem cia ła, nie mo że my nie być dla nich
brać mi w du chu, udzie la jąc im wszel kiej po mo cy
i po par cia wy ni ka ją ce go z bra ter stwa w Chry stu sie.
Ale nie wol no nam, nie mo że my mieć żad nej spo -
łecz no ści z bez bo żni ka mi, z grzesz ni ka mi prze ciw -
ko świa tłu i Praw dzie, któ rzy wzgar dzi li ła ską Bo -
żą. I cho ciaż gdy by zna leź li się w nę dzy, na kar mi -
li by śmy ich, to jed nak do pó ki są prze ciw ni ka mi
i wro ga mi Spra wy Pań skiej i Je go Praw dy, są na szy -
mi prze ciw ni ka mi, a my ich. Pan mi łu je sta now -
czość po łą czo ną z nie szko dli wo ścią i po win no być
praw dą od no śnie nas to, co jest pro ro czo za pi sa ne
o na szym Pa nu i praw dzi wych człon kach Je go Cia -
ła w Psal mie 139:19-24.

Mo żna rów nież po wie dzieć, że to na po mnie nie
na sze go Pa na, aby „pa mię tać na żo nę Lo to wą”, od -
no si się w szcze gól no ści do lu du Pań skie go, któ ry
usły szał Je go po wo ła nie obec ne go cza su, aby
„wyjść” z Ba bi lo nu i opu ścił to po tę pio ne „mia sto”.
Dla te go kto kol wiek jest pro wa dzo ny przez anio -
łów (po słań ców) Pa na do bez piecz ne go miej sca,
za nim za po wie dzia ne znisz cze nie do się gnie obec -
ny po rzą dek, tak jak pro wa dzo ny był Lot i je go
ro dzi na przed znisz cze niem So do my, nie chaj nie
oglą da się do ty łu, ani w ża den in ny spo sób nie
oka zu je sym pa tii z tym, co zo sta ło po tę pio ne przez
Pa na i prze zna czo ne na oba le nie i znisz cze nie. 

WIER NOŚĆ W PRZYSZ ŁYM WIE KU

W przy szłym wie ku, po przy pro wa dze niu
do zna jo mo ści Praw dy, świat otrzy ma mo żli wość
oka za nia praw dzi wej po sta wy ser ca wo bec Bo ga.
Nie któ rzy po uj rze niu do bro ci i mi ło sier dzia Pa -
na na dal bę dą wo le li grzech, a Bo żym wy ro kiem
na nich bę dzie po now nie wy rok śmier ci – wtó rej
śmier ci. Otrzy ma ją tro chę cza su na to, by za po -
znać się z wiel ką do bro cią Pa na i mo żli wo ścią uzy -
ska nia ży cia wiecz ne go. Je śli po tym nie oka żą za -
in te re so wa nia swo im wła snym zba wie niem ani
oce ny Bo żej do bro ci w Chry stu sie, ani pra gnie nia
uzy ska nia po mo cy w wy do by ciu się z grze chu i de -
gra da cji, otrzy ma ją osta tecz ną za pła tę za grzech,
cał ko wi te i wiecz ne znisz cze nie we wtó rej śmier ci.
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Z pew no ścią znaj dą się wów czas ta cy, któ rzy bę -
dą wy da wać się pra gnąć po mo cy w ce lu uzy ska nia
lep sze go ży cia, spra wie dli we go ży cia, któ rzy bę dą
po słusz ni pra wom Kró le stwa, ale praw do po dob nie
je dy nie w spo sób ze wnętrz ny. Ro zu mie my, że ta kim
bę dzie do zwo lo ne na dal żyć i być stop nio wo przy -
pro wa dza ny mi do sta nu fi zycz nej i umy sło wej do -
sko na ło ści. Mo gą oni do żyć aż do koń ca ty sią ca lat
pa no wa nia Chry stu sa. Przy koń cu te go okre su wraz
ze wszyst ki mi in ny mi wów czas ży ją cy mi zo sta ną
prze ka za ni przez Chry stu sa Oj cu na osta tecz ną i roz -
strzy ga ją cą pró bę. Je śli oka żą wte dy, że ich wo la nie
zo sta ła zu peł nie od da na Bo gu, że jesz cze nie oce -
nia ją kosz tow nej za pła ty za pew nio nej dla ich zba -
wie nia, ani nie ce nią war to ści spra wie dli wo ści, zo sta -
ną znisz cze ni ja ko nie god ni Bo skiej apro ba ty i ży cia
wiecz ne go. Je śli oka za na im do te go cza su Mą drość,
Spra wie dli wość i Mi łość Bo ża nie zmie ni ła ich serc
i nie skło ni ła ich do cał ko wi tej wier no ści Je mu i Je go
chwa leb nej i spra wie dli wej wo li, wszel kie dal sze
szan se by ły by cał ko wi cie bez u ży tecz ne. Zo sta ną oni
od cię ci od spo łe czeń stwa ja ko po plecz ni cy złe go, tak
aby je dy nie spra wie dli wi, świę ci, mo gli żyć przez
ca łą wiecz ność.

W przy szłym wie ku Bóg bę dzie wy ma gał, by
świat ludz ko ści w peł ni po świę cił się czy nie niu Je go
wo li. Po świę ce nie to bę dzie mu sia ło obej mo wać ca łą
ich isto tę, wo lę i cia ło – ich zu peł ną, z ser ca pły ną cą
wier ność. Nie bę dzie to po świę ce nie ofiar ni cze
na śmierć, jak mia ło to miej sce w przy pad ku Ko ścio -
ła. Jed na kże bę dą mu sie li od dać się zu peł nie Bo gu,
zro zu mieć i uznać, że na le żą do Bo ga, że zo sta li ku -
pie ni, od ku pie ni ze sta nu śmier ci i że je śli po zo sta ną
po słusz ni, bę dą mo gli żyć wiecz nie. Wszy scy wi dzi -
my jak roz sąd ny jest to wy móg. Adam, któ ry zo stał
stwo rzo ny na po do bień stwo Bo że, po wi nien był po -
wie dzieć: „Na le żę do Bo ga. On dał mi ży cie i wszyst -
ko, co mam”. Jed nak nie na uczył się w peł ni ufać Mą -
dro ści i Mi ło ści swe go Stwór cy. Miał do sko na ły mózg,
do sko na ły or ga nizm, lecz bra ko wa ło mu peł nej zna -
jo mo ści cha rak te ru Pa na, jak rów nież zro zu mie nia
wszyst kich wy mo gów Je go spra wie dli wo ści. Dla te go
też, z po wo du nie peł nej wie dzy, je go czyn był
w pew nej mie rze wy ba czal ny w oczach Bo żych. Gdy -
by sta nął w opo zy cji wo bec Pa na w ob li czu ja snej
wie dzy i do świad cze nia, praw do po dob nie nie zo -
stał by uzna ny za god ne go od ku pie nia. A za tem ca ły
świat ludz ko ści po uzy ska niu do sko na ło ści zda so bie
spra wę z te go, że wszyst ko za wdzię cza Bo gu, a je śli
lu dzie bę dą mie li lo jal ne ser ca, ze chcą od dać Mu
wszyst ko w chęt nej słu żbie – na chwa łę Je go imie nia.

Cho ciaż oka zy wa nie Bo gu do sko na łe go po słu -
szeń stwa by ło by jak naj bar dziej wła ści we dla świa -
ta, tak jak by ło dla Ada ma, na wet gdy by czło wiek ni -

gdy nie grze szył i nie zo stał od ku pio ny, to fakt, że
zgrze szył, a jed nak zo stał od ku pio ny dzię ki wiel kiej
mi ło ści i mi ło sier dziu Bo że mu, i do sta nie peł ną oso -
bi stą spo sob ność otrzy ma nia ży cia wiecz ne go, do -
star cza po dwój ne go po wo du, dla któ re go po wi nien
od dać się zu peł nie Bo gu i Je go słu żbie na za wsze. Ci,
któ rzy są ku pie ni krwią – dro go cen ną krwią Sy -
na Bo że go, w któ rym zo sta ną od ku pie ni przez Je go
ofia rę, po win ni z ra do ścią zo bo wią zać się na ca łą
wiecz ność wo bec Bo ga, któ ry tak ich umi ło wał,
a mo żli wość skła da nia na wie ki hoł du, czci i uwiel -
bie nia ta kie mu Stwór cy i Od ku pi cie lo wi po win ni
uwa żać za swój naj cen niej szy przy wi lej.

„NIE JE STEM SAM SWÓJ,
LECZ ZBA WIO NY PRZEZ JE ZU SA”

Człon ko wie Ko ścio ła Chry stu so we go uświa do -
mi li so bie, jak nikt in ny, wiel kie zna cze nie słów:
„Dro go ście ku pie ni, a nie je ste ście sa mi swoi”. Oni
pod ję li de cy zję, by być chęt ny mi słu ga mi Te go, któ -
ry ich umi ło wał i wy ku pił. Zło ży li wszyst ko, co mie -
li, na oł ta rzu ofia ry z Pa nem, a Bóg za twier dził tę de -
cy zję. By ło nią zło że nie swo je go ży cia w ofie rze aż
na śmierć. Dzię ki te mu zna leź li się w nie bie i obec -
nie po sia da ją już do sko na łe ży cie, nie śmier tel ność
Bo skiej na tu ry i sie dzą na tro nie z na szym Pa nem.
Ci, któ rzy po cząt ko wo za war li przy mie rze, by być
Ob lu bie ni cą, na le żą do dwóch klas. Jed ną z nich
sta no wią ci, któ rzy wy ko na li wszyst ko, co obie ca li
w przy mie rzu. Oni otrzy ma li „od pła tę zu peł ną”
(2 Ja na 8). By ła też dru ga kla sa, któ ra za warł szy to sa -
mo przy mie rze, nie wy peł ni ła umo wy w ca ło ści.
Jed nak tak jak od pod pi su ją ce go we ksel wy ma ga się
wy peł nie nia zo bo wią zań, tak Pan Je zus wy ma gał,
by do koń czy ła ona ofia ry, któ rą po cząt ko wo pod ję -
ła. Osta tecz nie ich ży cie zo sta ło ta kże wier nie od da -
ne ja ko przy mu so wa ofia ra. Uzy ska li oni du cho wą
eg zy sten cję nie ja ko Ob lu bie ni ca, lecz ja ko pan ny,
to wa rzysz ki Ob lu bie ni cy (Ps. 45:14; Obj. 7:9-17). Nie -
któ re z tych sa mo wol nych jed no stek zbun to wa ły
się zu peł nie prze ciw ko wy mu sza ne mu znisz cze niu
cia ła, grze szy ły umyśl nie oraz umar ły śmier cią wtó -
rą, z któ rej nie ma po wro tu (Żyd. 10:26-30).

*     *     *

On nas wie dzie na przód 
On nas pro wa dzi da lej i da lej nie zna ny mi ście żka mi,

w gó rę nas wie dzie, choć po wo li idzie my Je go dro ga mi.

Choć w dro dze słab nie my i omdle wa my czę sto,

choć bu rze i ciem no ści za kry wa ją świa tło dnia gę sto.

Jed nak, gdy zni ka ją chmu ry, 

Wie my, że On nas pro wa dzi wciąż do gó ry.
PT’ 10, 59-61
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Dro gi Bra cie He rzig,
Go rą ce po zdro wie nia w imie niu na sze go Dro gie -

go Zba wi cie la i obec ne go Kró la, Ps. 66:8,9.
Z przy jem no ścią po raz ko lej ny ra zem ze wszyst -

ki mi brać mi i sio stra mi z Fran cji skła dam Ci na sze
naj lep sze ży cze nia w Pa nu (Ef. 6:24). Dzię ku je my
To bie, jak rów nież wszyst kim bra ciom, któ rzy pra cu -
ją z To bą w Do mu Bi blij nym, za pra cę w tym ro ku
wy ko na ną pod Bo żą opie ką na rzecz bra ci na ca łym
świe cie.
Oto krót kie spra woz da nie z na szej dzia łal no ści:
KON WEN CJE: Na sze trzy kon wen cje od by ły się
w Bar lin. Zo sta li śmy szcze gól nie po bło go sła wie ni
pod czas kon wen cji let niej dru gą wi zy tą bra ta Do nal -
da i sio stry Pa tri cii Le wis. Bra cia oce nia li usłu gi, któ -
re w spo sób roz sąd ny i kla row ny przy po mi na ły nam
o wie lu praw dach.

Spra woz da nie bra ta Le wi sa od zwier cie dla do -
kład nie at mos fe rę, któ ra pa no wa ła pod czas kon -

wen cji. Brat Le wis był tłu ma czo ny przez sio strę An -
ne -Ma rie Obaj tek Kir kwo od, któ ra przy je cha ła zo ba -
czyć się ze swo ją mat ką, a brat Do mi ni que De smet -
tre wy ko nał wa żną pra cę wstęp ną, przy go to wu jąc
wer se ty tak, by mo gły zo stać po da ne po fran cu sku
pod czas wy kła dów.
CZA SO PI SMA: Kon ty nu uje my wy da wa nie na szych
dwóch cza so pism. „Te raź niej sza Praw da” jest na dal
wy da wa na w sze ściu nu me rach rocz nie; o ile to mo -
żli we pu bli ku je my na bie żą co ar ty ku ły uka zu ją ce
się w an giel skiej „Te raź niej szej Praw dzie”, a do dat -
ko wo umiesz cza my w niej wa żne ar ty ku ły prze tłu -
ma czo ne daw no te mu, któ re ni gdy wcze śniej nie
zo sta ły opu bli ko wa ne. Nie któ re sta re ma szy ny wy -
ma ga ły wy mia ny.
PRA CA PU BLICZ NA: Na ten te mat mo że my po wie -
dzieć to sa mo, co w spra woz da niu z po przed nie go
ro ku: bra cia na dal oka zu ją swo ją bez in te re sow ną
mi łość, o ile tyl ko mo gą, jak za wsze prak ty ku jąc

Sprawozdanie z Nigerii  za rok 2009

Sprawozdanie z Francji  za rok 2009

Dro gi bra cie He rzig,
Mi łu ją ce po zdro wie nia w imie niu na sze go Dro -

gie go Zba wi cie la! Je stem na pra wę wdzięcz ny Je ho -
wie Bo gu i Je go dro gie mu Sy no wi za bło go sła wień -
stwa i przy wi lej roz po wszech nia nia Praw dy Je go
Sło wa po mi mo trud no ści i wy zwań obec nych cza -
sów. Chcie li by śmy po dzię ko wać To bie i ca łej ro dzi -
nie Do mu Bi blij ne go za kar mie nie Bo żej trzód ki po -
przez cza so pi sma „Te raź niej sza Praw da” i „Sztan -
dar Bi blij ny”, li te ra tu rę, ulot ki i bro szu ry, któ re na -
praw dę po ma ga ją w roz po wszech nia niu i sze rze niu
Praw dy. Mo dli my się, aby Je ho wa Bóg na dal wzmac -
niał i do da wał sił ro dzi nie Do mu Bi blij ne go, by wciąż
kar mi ła nas du cho wym po kar mem na cza sie. Dzię -
ku je my Je ho wie Bo gu za to, że dał nam mo żli wość
prze pro wa dze nia wi zyt piel grzym skich w pół noc -
nych i po łu dnio wo -wschod nich sta nach, po przez
któ re za chę ca li śmy bra ci w tych re jo nach, by sta li
na stra ży Praw dy na wet w ob li czu nie sprzy ja ją cych
do świad czeń, i za pew nia li śmy ich, że pa nu ją cy Chry -
stus wkrót ce usta no wi wśród lu dzi Swo je Kró le stwo
spra wie dli wo ści i praw dy. Na sze wy sił ki w sta nie
Pla te au (Jos) przy nio sły owoce w po sta ci te go, że
trzej pa sto rzy z ko ścio łów głów ne go nur tu chrze ści -
jań stwa wy ka za li du że za in te re so wa nie Praw dą

i pra gną po zna wać na uki Praw dy, a wy kła dy pu -
blicz ne do star cza ją mo żli wo ści wrę cza nia obec nym
do dat ko wych prawd w po sta ci trak ta tów.

W ro ku 2009 mie li śmy trzy kon wen cje, na kon -
wen cji w Ag ba do od 10 do 12 kwiet nia na te mat „Czy
mo że my zro zu mieć Praw dę Bi blii” obec nych by ło
300 osób, a na kon wen cji w Abia (gdzie do szło
do dra ma tycz ne go wy da rze nia, któ rym Je ho wa
opatrz no ścio wo po kie ro wał) w dniach 26-28 czerw -
ca na te mat „Spra wie dli wy rząd, czy kie dy kol wiek
bę dzie my ta ki mieć?”, obec nych by ło 110 osób. Na sza
do rocz na ogól no kra jo wa kon wen cja od by ła się
w Iba dan, sto li cy sta nu Oyo. Cho ciaż sze ro ko ogła -
sza no trzy dnio wy pro gram, tyl ko „or ły kar mi ły się
ścier wem Praw dy”. Te ma tem by ło „Po wtór ne przyj -
ście Je zu sa – ka mień ob ra że nia i opo ka zgor sze nia”,
a obec nych by ło łącz nie 546 osób. Bra cia na wszyst -
kich trzech kon wen cjach gło so wa li, by prze słać wy -
ra zy ich naj go ręt szej wdzięcz no ści oraz chrze ści jań -
skiej mi ło ści bra tu Ral pho wi He rzi go wi i pro si li Je ho -
wę, by po kie ro wał ży ciem wszyst kich dro gich dzie -
ci Bo żych na ca łym świe cie.

Piel grzym brat Wil lie Ebong
Przed sta wi ciel w Ni ge rii PT’ 10, 62



od cza su do cza su pra cę kol por ter ską wy ko ny wa ną
przez da ny zbór na swo im te re nie, do któ rej mo gą
przy łą czyć się bra cia z in nych zbo rów. Pra ca gło sze -
nia mo że w szcze gól no ści być kon ty nu owa na w od -
po wied ni spo sób po przez In ter net. 
IN TER NET (Sieć): Jest to do bry spo sób roz po wszech -
nia nia in for ma cji po da nych przez spe cjal nych sług
do przed sta wia nia Praw dy. Na sze czte ry wi try ny
przed sta wia ją Praw dę w po zy tyw ny spo sób, by nie
wzbu dzać kon tro wer sji. Przed sta wia ją ró żne praw -
dy i są wza jem nie po łą czo ne ze so bą lin ka mi. Wciąż
jest to naj lep szy spo sób roz po wszech nia nia li te ra tu -
ry, na wet je śli re zul ta ty nie są ta kie, ja kich by śmy so -
bie ży czy li. Ze wzglę du na to, że nie bie rze my udzia -
łu w żad nych fo rach dys ku syj nych, chcie li by śmy,
aby bra cia, któ rzy chcą to ro bić w kwe stiach re li gij -
nych, nie wi kła li w ża den spo sób L.H.M.M. w swo -
je dys ku sje. 
IZ RA EL: pra ca na rzecz Izra ela by ła szcze gól nie bło -
go sła wio na w ro ku 2009. W rze czy sa mej, od roz po -
czę cia „No wych li stów” otrzy ma li śmy od na szych
ży dow skich i izra el skich przy ja ciół proś by o pre nu -
me ra tę tej no wej me to dy pre zen ta cji. Mie li śmy
szcze gól nie wzru sza ją ce świa dec twa świad czą ce
o oce nie osób, któ re zna ją na sze dzia ła nia we Fran -
cji i w Izra elu od 40 lat. Na sza wi try na jest za wsze
w har mo nii z ra da mi bra ci Rus sel la i John so na do ty -
czą cy mi pra cy na rzecz Ży dów i Izra ela. Mo żna by
mó wić na ten te mat o wie le wię cej.
KA ME RUN: Z przy kro ścią mu si my stwier dzić, że wy -
da je się, iż sy tu acja nie po pra wi ła się, a wręcz prze ciw -
nie, po nie waż z in for ma cji, któ re otrzy mu je my od na -
sze go ko re spon den ta, bra ta Mi che la Mben n gue, wy -
ni ka, że bra ci jest tam nie wie lu i są bar dzo roz pro sze -
ni. Nie zna my do kład nej sy tu acji w tym kra ju, o któ -
rym nie za po mi na my w mo dli twach, lecz bar dzo
trud no jest po móc. Są dzi my, że brat ten jest praw do -
po dob nie bar dzo zmę czo ny i cho ry, gdyż dał nam to
do zro zu mie nia w swo ich ostat nich li stach.
SY TU ACJA PO LI TYCZ NA I SPO ŁECZ NA: Nie wy -
da je się, by ist nia ła po trze ba wspie ra nia nas w tym,
co jest sze ro ko opi sa ne w „Te raź niej szej Praw dzie”
i „Sztan da rze Bi blij nym”, i co po ka zu je na wy peł nia -
nie się So fo nia sza 3:8. Kon fe ren cje i wiel kie spo tka -
nia mię dzy na ro do we, tak jak ostat nio to w Ko pen -
ha dze, nie przy no szą roz wią zań dla świa to wych
pro ble mów, któ re są ich przed mio tem. Kra je do -
tknię te ter ro ry zmem są co raz licz niej sze i wi dzi my
do ja kie go stop nia na ludz kość spa dło bar ba rzyń -
stwo, któ re mo że przy go to wać i spro wa dzić śmierć
na set ki osób w jed nych za miesz kach.
MO RAL NY I RE LI GIJ NY PUNKT WI DZE NIA: Sy tu -
acja na dal się po gar sza. Grze chy „So do my i Go mo ry”
zo sta ły za le ga li zo wa ne, wzma ga ją się i roz sze rza ją
na wie le osób w wy so kich war stwach spo łe czeń stwa
i eli tach! Z re li gij ne go punk tu wi dze nia ko ścio ły ewan -
ge licz ne szyb ko przyj mu ją uprze dze nia tra dy cyj nych
ko ścio łów pro te stanc kich. Dwa la ta te mu ko ściół

ewan ge licz ny przed sta wił, że po sia da oko ło 420 mi lio -
nów wy znaw ców na ca łym świe cie w trzech mi lio -
nach zgro ma dzeń w 128 kra jach, a we Fran cji ma
od 400 000 do 450 000 ewan ge licz nych wy znaw ców.
Wy stę pu ją w dwóch po sta ciach: (1) Pierw szym jest
zor ga ni zo wa ny ruch pro te stanc ki, z pre zy den tem
oraz in ny mi wła dza mi; oczy wi ście pod trzy mu je on
błę dy try ni tar ne. Ewan ge licz ni me to dy ści i bap ty ści,
zie lo no świąt kow cy, ży dzi me sjań scy [praw dzi wi lub
fał szy wi] bę dą cy w zgro ma dze niach w Izra elu, no wo
na ro dze ni, ruch No we Ży cie itd. sta no wią praw dzi we
ba gno dok try nal ne, któ re nie ze zwa la na wol ność my -
śli. Jak wi dzie li śmy to w in nych kra jach, wszyst kie te
gru py po sia da ją spo rą si łę po li tycz ną. (2) Dru ga po stać
uka zu je się ja ko bar dziej hu ma ni stycz na, a w ce lu
zdo by cia więk szej ilo ści człon ków zwra ca się ku emi -
gran tom z ró żnych kra jów, któ rzy nie zna leź li cie pła,
zro zu mie nia i po mo cy ni gdzie in dziej, i z te go po wo -
du jest sła ba i po dat na na wpły wy. Ten no wy eku me -
nizm jest sub tel ny i nie bez piecz ny dla mło dzie ży.

We Fran cji ta kże is lam, po sia da jąc do bre za ple -
cze fi nan so we, moc no ro śnie w si łę. An ty ty picz na Je -
ze bel jest wy raź nie wi docz na. Nie za do wo le nie z niej
wciąż trwa. Ogło sze nie wstęp nej be aty fi ka cji Piu sa
XII wyda je się jak zwy kle zo sta wiać świat ka to lic ki w
zwykłej ciem no ści, lecz wśród Ży dów w Izra elu
wzbu dza po wszech ne po tę pie nie te go sys te mu. 
LUD PRAW DY: Ten rok był bo le sny dla wie lu na -
szych star szych wie kiem bra ci i sióstr, bo wiem
dwóch bra ci zmar ło wy trwaw szy wier nie do koń ca.
Z dru giej stro ny mie li śmy ra dość po wi tać bra ta i sio -
strę, któ rzy oka za li swo je po świę ce nie przez przy ję -
cie chrztu. Oce nia my to jesz cze bar dziej, po nie waż
tak nie wie lu obec nie szu ka Praw dy. Wszy scy bra cia
i sio stry trwa ją w Praw dzie na cza sie i oce nia ją cza -
so pi sma, któ re re gu lar nie otrzy mu ją.

Sta ra li śmy się z ca łych sił utrzy mać pra wość Ru -
chu, na wet je śli cza sem nie je ste śmy ro zu mia ni, po -
nie waż po zo sta je my, jak się o nas mó wi, „lu dem
oso bli wym”, od dzie lo nym od na ro dów zie mi.
W trak cie na sze go uświę ce nia się na szym głów nym
dzie łem jest ogła sza nie Kró le stwa i obec no ści Te go,
któ ry dał swo je ży cie za wszyst kich lu dzi.
Dro gi Bra cie He rzig: Za Two im po śred nic twem
prze sy ła my wszyst kim bra ciom na ca łym świe cie za -
pew nie nie o na szej bra ter skiej mi ło ści i mo dli twach,
szcze gól nie za tych, któ rzy miesz ka ją w kra jach
Trze cie go Świa ta i w trud nych wa run kach. Za pew -
nia my Cię, jak rów nież wszyst kich, któ rzy Ci po -
ma ga ją w Do mu Bi blij nym i na ca łym świe cie o na -
szej zu peł nej chrze ści jań skiej mi ło ści w Je zu sie, na -
szym dro gim Zba wi cie lu i obec nym Kró lu.

Niech Pan Ci bło go sła wi i na dal pro wa dzi
w Two ich obo wiąz kach. 
Brat Gil bert Her metz
Piel grzym i przed sta wi ciel na kra je fran cu sko ję zycz ne
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