
„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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TAK sa mo jak 25 roz dział Księ gi Iza ja sza, ni -
niej szy roz dział jest pie śnią trium fu, wy -
chwa la nia i dzięk czy  nie nia. W po dob ny

spo sób przed sta wia on hi sto rię Wie ku Ty siąc let -
nie go w pro roc twie, kła dąc na cisk na dwa wiel kie
prze ciw sta wio ne so bie mia sta: Je ho wa jest za ło ży -
cie lem i si łą pierw sze go (w. 1,2; 25:4,6) oraz nisz -
czy cie lem dru gie go (Iz. 26:5, 6; 25:2).ń

Wer se ty 1-9 po da ją pięk ny opis wa run ków Ty -
siąc le cia, łącz nie ze spra wie dli wy mi są da mi Bo ga.
Wer se ty 10 i 11 po ka zu ją, że nie któ rzy re sty tu cjo ni -
ści bę dą nie po praw nie nie go dzi wi i osta tecz nie zo -
sta ną znisz cze ni. W wer se tach 12-19 lud Bo ży mó -
wi o swo ich prze szłych do świad cze niach pod klą -
twą i wy chwa la Bo ga za Je go wy ba wie nie, za któ re
od da je Mu peł ne uzna nie i wzy wa wszyst kich, by

się z nim ra do wa li. Wer se ty 20 i 21 wzy wa ją lud
Bo ży, by jak naj bar dziej przy bli żył się do Nie go
w dro go cen nej spo łecz no ści oraz cier pli wie cze kał
na Nie go w tym wiel kim cza sie uci sku, pod czas któ -
re go Pan cał ko wi cie bu rzy im pe rium sza ta na.

Za dni Iza ja sza 26 roz dział je go księ gi był praw -
do po dob nie do słow ną pie śnią śpie wa ną przy li te -
ral nej mu zy ce (w. 1), lecz bez wąt pie nia jest pro roc -
twem. Oświe co ny lud Bo ży ma w swo im umy śle
i ser cu, a przy sto sow nych oka zjach ta kże na ustach,
tę wiel ką sym bo licz ną pieśń – wspa nia łe po sel stwo
Praw dy, któ re ma być ogła sza ne (śpie wa ne) prze -
zeń w „owym dniu” (w dniu do pie ro co opi sa nym
w Iz. 24:21; 25:9; Iz. 2:11,20; 19:18,19), czy li w Wie -
ku Ty siąc le cia (1874 – 2874), włą cza jąc w to je go po -
czą tek (któ ry już na stą pił), za cho dzą cy na koń ców -
kę Wie ku Ewan ge lii, któ ra za cho dzi na po czą tek
Wie ku Ty siąc le cia. Za iste, jest to wspa nia ła pieśń
wy chwa la ją ca na sze go Bo ga (Ps. 40:4, Obj. 19:5-9).

NO WE JE RU ZA LEM
Tak jak w 25 roz dzia le Księ gi Iza ja sza nasz Pan

(P 5, str. 45, 46; PT „78, str. 27) wy sła wia i wy chwa -
la imię Je ho wy, tak w 26 roz dzia le Iza ja sza, Je go
oświe co ny i bar dziej uprzy wi le jo wa ny lud (Ju da
w. 1) czy ni to obec nie w koń ców ce Wie ku, za nim
roz pocz nie się po śred ni czą ce pa no wa nie. Utrzy -
mu je on, że No we Je ru za lem – no wy re li gij ny rząd,
ja ki bę dzie usta no wio ny na zie mi – jest w per spek -
ty wie ich rzą dem, a ci, któ rzy sta ną się lu dem Bo -
żym po roz po czę ciu te go pa no wa nia, bę dą po dob -
nie ro ścić so bie do nie go pre ten sje, lecz ja ko do fak -
tu już do ko na ne go. Wszy scy z tych dwóch klas
uzna ją je i ogła szać bę dą, że jest to sil ny rząd po tra -
fią cy prze zwy cię żyć wszel ką opo zy cję oraz usta no -
wić i utrzy mać praw dzi wy, trwa ły ogól no świa to wy
po kój i spra wie dli wość (Ps. 72:3-8; Dan. 2:35,44; Obj.
2:26,27; 21:2,3,10). Ta wspa nia ła pieśń wy sła wia ta -
kże Bo ga, mó wiąc o tym, jak do ko nał On zba wie nia
włącz nie z wy ba wie niem, po przez moc Chry stu sa,
wzno sząc je ja ko pew ną obro nę i for ty fi ka cję (mu -
ry i basz ty; Iz. 60:18-22; Ps. 48:12-15). 

Pieśń ta opi su je, jak pod czas po śred ni czą ce go
pa no wa nia Chry stu sa dwa na ście po ko leń du cho -
we go Izra ela wpro wa dzi spra wie dli wych, wier nych
i po słusz nych Praw dzie lu dzi z kla sy re sty tu cyj nej
do sta nu oby wa tel stwa w Kró le stwie Bo żym na zie -

PL ISSN 0239–4480

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

ŚWIECKI RUCH MISYJNY „EPIFANIA”

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

Redaktor odpowiedzialny w Polsce
Piotr Woźnicki

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

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

Inne publikacje:
Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa

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

kannada, ukraińska, litewska

Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

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

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

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

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

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

I z a j a s z a  2 6

P i e s n  t r i u m f u
,,



LATO 2011 • 19

mi („Otwórz cie mi bra my spra wie dli wo ści,
a wszedł szy w nie, bę dę wy sła wiał Pa na”.). Jest to
bra ma Pa na, a spra wie dli wi wej dą przez nią. (Ps.
118:19,20; Iz. 26:2; patrz P 4, str. 639; Iz. 60:11,12;
Obj. 21:12, 24-26; 22:14,15; E 10, str. 150, ak. 2).

PO KÓJ I UF NOŚĆ W JE HO WIE
Ni niej szy hymn wy sła wia Je ho wę ja ko Te go,

któ ry po przez Chry stu sa za cho wa w Swo im głę bo -
kim, nie wzru szo nym po ko ju (Je zus na zwał go
Swo im po ko jem – Ja na 14:27) i we wszel kiej po -
myśl no ści wszyst kich po świę co nych, któ rzy
w swej umy sło wej oce nie spo le ga ją na Nim, je śli
ta kże ser cem po kła da ją nie zbęd ną uf ność w Nim,
co do Je go oso by, cha rak te ru, urzę du; bo wiem tyl -
ko ta cy znaj dą się w No wym Je ru za lem (Iz. 26:3; Ps.
119:165; Fil. 4:7; PT „78, str. 2-4). Wszy scy są na wo -
ły wa ni do te go, by na wie ki prze ja wiać ta ką moc -
ną wia rę, bo wiem w Je ho wie ma ją naj wy ższą,
wiecz ną i naj pew niej szą pod sta wę
do wia ry i po ko ju – „bo w Pa nu,
[w Je ho wie] jest ska ła wiecz na” (Iz.
26:4; 5 Moj. 32:4). 

ZNISZC ZE NIE
MI STYCZ NE GO BA BI LO NU

Po to, by usta no wić ten po kój
i po myśl ność dla świa ta, Bóg po -
przez Chry stu sa oba la mi stycz ny
Ba bi lon – chrze ści jań stwo, cał ko wi -
cie je nisz cząc („Ale po ni ża (…)
mia sto wy nio słe (…) aż do pro chu”,
Iz. 26:5; 25:2,12; Obj. 14:8; 17:1-6;
18; 19:11-20; Jer. 51:6-9). Obec nie,
w Cza sie Uci sku, ma sy spo łe czeń -
stwa z te go po wo du, że są cie mię -
żo ne przez Ba bi lon, po wsta ją prze ciw ko nie mu
i sta ją się na rzę dzia mi do ko nu ją cy mi je go znisz -
cze nia (Iz. 26:6; Iz. 3:13-15; 2 Król. 9:30-37; Ps. 82: 1-
4; Jo ela 2:1-11; Abak. 1:5-10; Mal. 4:3; Jak. 5:1-6).

Po stę po wa nie tych, któ rzy są uspra wie dli wie ni,
jest opi sa ne ja ko pra we, a Bóg ob ser wu je i bie rze
pod uwa gę ich po stę po wa nie w tym ży ciu i od po -
wied nio do te go ich na gra dza (Iz. 26:7; por. z Ps.
37:23; Przyp. 4:18) [ko men tarz au to ra do ty czy an -
giel skie go prze kła du KJV, gdzie wer set 7 od da ny
jest na stę pu ją co: „Dro ga spra wie dli wych jest pra -
wa, a Ty, o naj bar dziej pra wy, wa żysz ście żkę spra -
wie dli wych” –przyp. tłum

.
]. Na dro dze Bo żej Praw -

dy i za rzą dzeń lud Bo ży ocze ku je na Pa na, by go wy -
zwo lił, usta no wił Swo je Kró le stwo oraz za pro wa -
dził wiecz ną spra wie dli wość i po kój (Iz. 26:8; Rzym
8:23). Na wet ro dzaj ludz ki w ogól no ści ocze ku je
na Kró le stwo, acz kol wiek nie wy raź nie zda je so bie
spra wę ze swo ich pra gnień (Iz. 25:9; Agg. 2:7; Rzym.

8:19-22; Cie nie Przy byt ku str. 18, ak. 1). Żar li we we -
wnętrz ne pra gnie nia praw dzi we go lu du Bo że go kie -
ru ją się ku Bo gu i po bu dza ją do roz my śla nia o Nim,
zwłasz cza o Je go wiel kiej mą dro ści, spra wie dli wo ści,
mi ło ści i mo cy. Lud Bo ży jest przed sta wio ny ja ko
znaj du ją cy się w no cy grze chu, z wiel ką in ten syw no -
ścią pra gną cy i szu ka ją cy przede wszyst kim Pa na, Je -
go spra wie dli wo ści i Kró le stwa (Mat. 6:33), bo wiem
wie o tym, że kie dy w ca łym ludz kim spo łe czeń -
stwie bę dą mia ły za sto so wa nie Je go po ucze nia i za -
sa dy spra wie dli wo ści, a zło czyń cy otrzy ma ją na tych -
mia sto wą ka rę, ludz kość w ogól no ści na uczy się
spra wie dli wo ści (Iz. 26:9; patrz E 17, str. 186, ak. 1). 

NIE PO PRAW NI

Jed na kże po mi mo wiel kie go oświe ce nia (Iz. 11:9)
oraz in nych wspa nia łych bło go sła wieństw Bo skiej ła -
ski pod ty siąc let nim po śred ni czą cym pa no wa niem
(zie mia pra wo ści – Iz. 26:10), nie któ rzy, lu dzie o spe -

cy fi ce ko złów, nie za nie cha ją prak -
ty ko wa nia nie spra wie dli wo ści, ani
nie na uczą się i nie bę dą prak ty ko -
wać za sad Praw dy i spra wie dli wo -
ści wo bec Bo ga oraz bliź nie go (po -
stę pu je prze wrot nie – prze kład Ro -
ther ha ma), ani nie bę dą pa trzeć
z uzna niem na Bo ski cha rak ter łą -
czą cy w so bie mą drość, spra wie dli -
wość, mi łość i moc (Ps. 143:10). Nie -
prze strze ga ją cy pra wa bę dą skła dać
się z (a) tych, któ rzy z po wo du cał -
ko wi tej od mo wy za sto so wa nia się
do słusz nych na uk i za sad, zo sta ną
znisz cze ni po 100 la tach pró by oraz
(b) tych, któ rzy za sto su ją się ze -
wnętrz nie, ale nie w ser cu, i dla te go

też wpad ną w si dła i zo sta ną znisz cze ni w prze sie -
wa niach Ma łe go Okre su (Iz. 65:20).

Oświe co ny lud Bo ży za uwa ża, że na wet wte dy,
kie dy Je go moc się ob ja wia („mo żna jest rę ka two ja,
a wy wy ższo na jest pra wi ca two ja” – Ps. 89:14; Iz.
26:11) po przez wy wy ższe nie Ty siąc le ciu wiel kie go
Po śred ni ka (Ja na 12:32; P 6 str. 414, ak. 2), nie któ rym
nie bę dzie ła two Go uznać i nie bę dą chęt ni to uczy -
nić, lecz po zo sta ną nie ugię ci. Jed nak osta tecz nie
wszy scy oni uzna ją Je go moc dzia ła ją cą w Ty siąc le -
ciu („uj rząć”). Nie któ rzy z nich (spo śród z uczo nych
w Pi śmie i fa ry ze uszy) bę dą się wsty dzić z po wo du
za wi ści wo bec lu du Bo że go („zaj rząc lu do wi twe -
mu”; w al ter na tyw nym prze kła dzie „wo bec lu du”;
Mat. 27:18). In ni „zo sta ną po hań bie ni” (an giel ski
prze kład ASV; Dan. 12:2), a po tę żną moc Bo żą dzia -
ła ją cą po przez Chry stu sa roz po zna ją do pie ro wte dy,
kie dy bę dzie nisz czy ła in nych, zmie rza jąc ta kże
do znisz cze nia ich sa mych we wtó rej śmier ci (Ps.

Zniszczone chrześcijaństwo
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145:20), któ ra jest sym bo licz nym ogniem po że ra ją -
cym, nisz czą cym nie po praw nych trwa ją cych w upo -
rze, któ rzy są wro ga mi Bo ga (Obj. 20:13, 14; 21:8).

KOR ZYST NE WSPO MI NA NIE
Lud Bo ży jest uka za ny ja ko za świad cza ją cy, że Bóg
zrzą dzi im po kój, i że (po przez Chry stu sa) wy ko nał
w nich wszyst kie ich dzie ła (Iz. 26:12; 1 Kor. 15:10; Fil.
2:13; Żyd. 13:21). Re sty tu cjo ni ści są przed sta wie ni ja -
ko roz wa ża ją cy w Kró le stwie wa run ki pa nu ją ce
pod klą twą grze chu i śmier ci (Ps. 90, zwłasz cza wer -
se ty 12, 15). Z obrzy dze niem bę dą wspo mi na li ucisk
pod pa no wa niem in nych wład ców (pa nów z w. 13)
– grze chu, te go wiel kie go ty ra na oraz je go przed sta -
wi cie li w cy wil nym, ekle zja stycz nym i fi nan so wym
de spo ty zmie, łącz nie z tru sta mi, mo no po la mi, kar te -
la mi oraz wszel ki mi in ny mi nie go dzi wy mi sys te ma -
mi „ol brzy mów”, któ rzy uci ska li ro dzaj ludz ki
pod klą twą, a z któ rych wie lu by ło wy so ko ce nio -
nych w obec nym złym świe cie. Jed na kże wy ra żo -
nym tu po sta no wie niem wier ne go lu du Bo że go jest,
by po przez Chry stu sa ja ko swo je go Wład cę po zo -
sta wać pod do bro czyn nym pa no wa niem Bo ga. Lud
Bo ży bę dzie ogła szał, że tam ci, je go po przed ni wład -
cy pod pa no wa niem klą twy, są na wie ki znisz cze ni,
wy gła dze ni, i że nie jest mo żli we, by zo sta li przy -
wró ce ni, a wszel ka pa mięć o nich wy gi nę ła (w. 14).

W tym wiel kim chó rze Al le lu ja, wy ra ża ne jest uzna -
nie Bo gu za to, że ku chwa le sła wy Swo jej roz mno -
żył w Ty siąc le ciu re sty tu cyj ną kla sę owiec na ca łym
świe cie (Iz. 26:15; Ps. 72:7-9; Abak. 2:14).

RO DZAJ LUDZ KI
ZWRA CA SIĘ Z PY TA NIA MI DO BO GA

Świat ludz ko ści jest przed sta wio ny ja ko bła ga ją cy
Bo ga, ka rzą ce go go utra pie nia mi, zwłasz cza w Cza -
sie Uci sku (Iz. 26:16; Ps. 107:23-32; Żyd. 12:5-11).
Jest on przy rów na ny do ko bie ty brze mien nej, któ -
ra wi je się z bó lu pod czas po ro du, a oka zu je się to
bez owoc ne. Osła wio ne teo rie i uni wer sal ne le kar -
stwa, ja kie sto so wa li pod pa no wa niem klą twy, nie
za pro wa dzi ły uto pij nych wa run ków, ani nie na -
wró ci ły świa ta (Iz. 26:17,18).

Na stęp nie wy chwa la na jest chwa leb na na dzie ja
zmar twych wsta nia. Znaj du ją cy się w sta nie śmier -
ci zo sta ją we zwa ni, by się prze bu dzić i przy łą czyć
do tej ra do snej pie śni, któ ra po ka zu je, że wszy scy
znaj du ją cy się w gro bach usły szą głos Sy na Czło -
wie cze go i wyj dą („Oży ją umar li twoi [kla sa re sty -
tu cyj na zo sta nie wzbu dzo na z śmier ci]; tru py mo -
je wsta ną” [ich cia ła bę dą po dob ne do tych, któ re
mie li, kie dy umie ra li, a na stęp nie przej dą oni pro -
ces stop nio we go po wsta wa nia do do sko na ło ści],
Iz. 26:19; Dan. 12:2; Ja na 5:28, 29).

KO RY GO WA NIE I BEZ PIEC ZEŃ STWO
W UCI SKU

Koń co wa część te go wiel kie go hym nu na wo łu je
lud Bo ży w wiel kim Cza sie Uci sku, któ ry we dług
Bo skie go spo so bu li cze nia cza su jest za le d wie
chwil ką, do te go, by pro wa dził głęb sze, bar dziej
skry te ży cie z Bo giem i na szym Pa nem Je zu sem (Iz.
26:20; Ps. 27:5; 31:21), bo wiem Je ho wa, w cza sie
Wiel kie go Uci sku, zsy ła od pła tę głów ne mu nur to -
wi chrze ści jań stwa za je go nie go dzi wość, dla te go
też doj dzie do wiel kich znisz czeń i prze le wu krwi
(Iz. 26:21; Ps. 50:3; Jer. 25:32,33). Lud Bo ży w Okre -
sie Epi fa nii, czy li Apo ka lip sy, ma za pew nio ne wa -
run ki do te go, by Je go wiel ki po kój rzą dził ich ser -
ca mi i umy sła mi przez Je zu sa Chry stu sa.

Dla te go też ta wspa nia ła, sym bo licz na pieśń,
tak sa mo jak pieśń z 25 roz dzia łu Iza ja sza, jest
w isto cie rze czy wiel kim po dwój nym prze sła niem,
któ re wraz z po wią za ny mi kwe stia mi do ty czy
dwóch wiel kich sym bo licz nych miast: (a) No we go
Je ru za lem, ziem skie go Kró le stwa Bo że go, a zwłasz -
cza je go usta no wie nia na ca łym świe cie, wraz z bło -
go sła wień stwa mi Re sty tu cji i ży cia wiecz ne go
na zie mi dla wszyst kich chęt nych i po słusz nych ze
szcze re go ser ca, oraz (b) mi stycz ne go Ba bi lo nu oraz
resz ty im pe rium sza ta na wraz z je go znisz cze niem
na wie ki, zgła dze niem wraz z wszyst ki mi prze ciw -
ni ka mi Bo ga, włą cza jąc tych z ro dza ju ludz kie go,
któ rzy po tym, jak do stą pią peł nej spo sob no ści uzy -
ska nia zba wie nia, oka żą się nie po praw ni. Ta kie sa -
mo po sel stwo po da je Iz. 63:4 (P 2, str. 22; P 4, str. 11-
20), jest to ta kże te mat Pierw sze go To mu Wy kła -
dów Pi sma Świę te go (P 1). Na ucz my się do brze tej
wiel kiej sym bo licz nej pie śni i ob wiesz czaj my (śpie -
waj my) ją przy wszyst kich sto sow nych oka zjach!

Czas Ucisku PT ‘11, 18-20
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Są to trzy ar ty ku ły dla mie sięcz ni ka „Over land
Mon th ly”, na pi sa ne przez sław ne go pa sto ra New
York Ci ty Tem ple oraz Bro oklyn i Lon don Ta ber -
nac le w la tach 1914-1916.

Część I
„(…) I do świad czy łeś tych, któ rzy się mie nią być

 aposto ła mi, a nie są, i zna la złeś ich, że są kłam ca mi”
(Obj. 2:2.)

NA ŚWIE CIE BY ŁA przez ca łe stu le cia i ist -
nie je po dziś dzień tyl ko jed na kla sa mie nią -
ca się być apo sto ła mi, któ ra we dług na sze -

go wer se tu ni mi nie jest. Bi blia po ka zu je nam nie -
zbi cie, że Bóg ni gdy nie prze wi dział, aby by ło wię -
cej niż dwu na stu Apo sto łów Ba ran ka. Od świe żmy
swo ją pa mięć na ten te mat: nasz Pan Je zus w od -
po wie dzi na py ta nie Apo sto ła Pio tra po wie dział
do dwu na stu: „Za praw dę po wia dam wam, iż któ -
rzy ście mnie na śla do wa li w od ro dze niu, gdy usią -
dzie Syn czło wie czy na sto li cy chwa ły swo jej, usią -
dzie cie i wy na dwu na stu sto li cach, są dząc dwa na -
ście po ko leń izra el skich” (Mat. 19:28). Mia ło być
tyl ko dwa na ście tro nów apo stol skich – nie wię cej.
Po dob nie w Obj. 12:1 po da ny jest ob raz Ko ścio ła.
Jest on po ka za ny ja ko ko bie ta odzia na w słoń ce
(ewan ge lię No we go Te sta men tu), ma ją ca księ życ
(pra wo ży dow skie Sta re go Te sta men tu, któ re
wspie ra Ko ściół, lecz nie jest źró dłem je go świa tła)
pod swy mi sto pa mi, a na gło wie ko ro nę z dwu na -
stu gwiazd (swo ich na zna czo nych przez Bo ga, na -
tchnio nych na uczy cie li). Wi dzi my, że by ło tyl ko
dwa na ście tych gwiazd z Bo skim upo wa żnie niem,
przy czym św. Pa weł za jął miej sce Ju da sza.

Przy po mi nam wam o in nym ob ra zie na tę spra -
wę, po da nym przez na sze go Pa na Je zu sa Ja no wi
Ob ja wi cie lo wi, któ ry był jed nym z Dwu na stu.
W Obj. 21:9-27 po ka za ny jest uwiel bio ny Ko ściół –
zo bacz rów nież wer se ty 2-5. Ko ściół jest tu uka za -
ny ja ko zstę pu ją cy z nie ba, aby roz po cząć swe wiel -
kie dzie ło bło go sła wie nia świa ta ludz ko ści. Pro szę
za uwa żyć w szcze gól no ści, że ten uwiel bio ny Ko -
ściół jest po ka za ny ja ko po sia da ją cy dwa na ście
grun tów, a na nich imio na Dwu na stu Apo sto łów
Ba ran ka (w.14). Pan ni gdy nie za mie rzył wię cej.
Wi dzi my więc, że tyl ko na sku tek ja kie goś bar dzo

po wa żne go błę du na si rzym sko ka to lic cy przy ja -
cie le ma ją bi sku pów, któ rzy utrzy mu ją, że są apo -
stol ski mi bi sku pa mi, i za spra wą po dob ne go błę du
bra cia z Ko ścio ła an gli kań skie go utrzy mu ją, że ma -
ją apo stol skich bi sku pów. Tak sa mo jest w przy -
pad ku gre ko ka to li ków.

Sło wo Bo że mu si być wier nie opo wia da ne 
Je zus mó wi, że ci, któ rzy mie nią się być apo sto -

ła mi, pod czas gdy ni mi nie są, kła mią. Wy i ja nie
ma my na śla do wać błęd nych zwy cza jów, któ rych
na uczy ły nas mi nio ne wie ki, lecz to, co po wie dział
sam Je zus. On jest au to ry te tem. Ma my pew ną do -
zę współ czu cia dla tych gen tle ma nów, któ rzy przy -
ję li pew ne sta no wi ska i któ rych uczo no przez ca łe
wie ki, że są apo sto ła mi ta ki mi sa my mi jak pierw -
szych dwu na stu Apo sto łów po wo ła nych przez na -
sze go Pa na, i że po sia da ją ta kie sa mo na tchnie nie
i prze ma wia ją z ta kim sa mym au to ry te tem. Ma my
dla nich współ czu cie pod tym wzglę dem, że zo sta -
li w smut ny spo sób zwie dze ni, lecz ufam, że to nie
prze szko dzi ni ko mu z nas pa mię tać o tym, co po -
wie dział Je zus i przyj mo wać wła ści wy punkt wi -
dze nia. „I do świad czy łeś tych, któ rzy się mie nią
być apo sto ła mi, a nie są, i zna la złeś ich, że są kłam -
ca mi”. Nie mó wi my ni cze go uszczy pli we go, bo -
wiem ma my gło sić Sło wo Bo że. „Pro rok, któ ry ma
sen (ima gi na cje), niech po wia da sen; ale któ ry ma
sło wo mo je, niech mó wi sło wo mo je w praw dzie”
(Jer. 23:28). Je śli po wstrzy ma my się ze stra chu
przed ludź mi, to bę dzie my uczest ni czyć w grze chu
i złu. Mo żna za py tać: ja ka to ró żni ca, czy na zy wa -
ją się oni bi sku pa mi apo stol ski mi, czy nie? Od po -
wia dam: du ża ró żni ca. Cho ciaż w dzi siej szych cza -
sach mę żczyź ni ci po rzu ci li pre ten sje, ja kie ro ści li
so bie kie dyś, lub przy naj mniej nie pró bu ją mó wić
z daw nym au to ry te tem, po nie waż lu dzie sta ją się
bar dziej oświe ce ni, a ich rosz cze nia wy da wa ły by
się co raz bar dziej ab sur dal ne, to wciąż twier dzą, że
są je dy ny mi upraw nio ny mi do nada wa nia in nym
pra wa do gło sze nia. Utrzy mu ją, że je śli nie wy -
świę cą czło wie ka do gło sze nia, to w ogó le nie ma
on pra wa do mó wie nia w imie niu Pa na. Rosz czą
so bie do te go pra wo, po nie waż są „bi sku pa mi
apo stol ski mi”. Jed nak ani przed świa tem, ani
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przed me to dy sta mi, bap ty sta mi, lu te ra na mi oraz
in ny mi nie ob no szą się z tym tak bar dzo jak kie dyś.
Ci in ni py ta ją: „Dla cze go trzy ma cie się od nas
na dy stans?” A oni nie lu bią po da wać w peł ni swo -
ich po wo dów. Nie są chęt ni do te go, by po wie -
dzieć im: „My je ste śmy Ko ścio łem, my je ste śmy
apo sto ła mi, a wy nie ma cie pra wa gło sić, chy ba że
my was wy świę ci my, wy nie je ste ście słu ga mi Bo -
ży mi”. Nie lu bią tak mó wić i stąd znaj du ją się dziś
w sta nie nie zde cy do wa nia.

Pa mię ta my, że wie le lat te mu bi sku pi Ko ścio ła
an gli kań skie go – Ko ścio ła epi sko pal ne go – mie li
spo tka nie w De tro it i tam prze gło so wa li uchwa łę,
iż bę dą chęt nie bra tać się z in ny mi wy zna nia mi
pod wa run kiem, że bę dą one or to dok syj ne, co
ozna cza ło, że pod wa run kiem,
iż bę dą w har mo nii z na uka mi
epi sko pal ny mi. Wszy scy in ni
mie li być nie orto dok syj ni, a to
ozna cza ło, że od mó wią oni
uzna nia ich w ja ki kol wiek spo -
sób – że nie bę dą mieć pra wa
do gło sze nia.

Uza le żnie nie od kle ru
Te rosz cze nia do suk ce sji

apo stol skiej w prze szło ści spra -
wi ły, że ko ściół po padł w wie -
le kło po tów i za mie sza nia,
z któ re go jesz cze się nie pod -
niósł. Wiel kie ma sy chrze ści jan
wciąż są oszo ło mio ne. Dok try -
na ta za czę ła się roz ra stać ja kiś
czas przed 325 ro kiem na szej
ery. Bi sku pi za czę li „pa no wać
nad dzie dzic twem Pań skim”,
jak mó wi Apo stoł Piotr (1 Pio tra 5:3) i prze ja wiać
na stę pu ją ce go du cha: „je ste śmy wy żsi niż wy – wy
je ste ście tyl ko po spo li ty mi ludź mi; my na le ży my
do szcze gól nej kla sy”. To pa no wa nie wcho dzi ło
bar dzo po ma lut ku, jak to się zwy kle dzie je z ta ki -
mi rze cza mi, a póź niej zwią za ne by ło z twier dze -
niem, że lu dzie są „la ika tem”, a Ko ściół skła da się
z „kle ru” – du chow nych, bi sku pów, ar cy bi sku pów,
kar dy na łów i pa pie ża. Wszy scy w ogól no ści my śle -
li, że są oni apo sto ła mi, a ich ró żne stop nie au to ry -
te tu po cho dzą od Pa na.

Mu si my pa mię tać, że jesz cze kil ka stu le ci te mu
eg zem pla rze Bi blii by ły bar dzo nie licz ne, a Bi blia
by ła war ta na praw dę for tu nę, gdyż mu sia ła być
ko pio wa na pió rem przez uczo nych, któ rych by ło
nie wie lu. By ła spi sy wa na na cien kim we li no wym
per ga mi nie, gdyż nie by ło wte dy pras dru kar skich
ani pa pie ru, któ re by ły póź niej szy mi wy na laz ka mi.
Je den rę ko pis Pi sma Świę te go, do kład nie ręcz nie
spi sa ny, kosz to wał od 500 do 1000 do la rów, po nie -

waż spi sa nie ca łej Bi blii wy ma ga ło w tych wa run -
kach dłu gie go cza su. Z te go po wo du bar dzo nie -
licz ni po sia da li Bi blię i by ło bar dzo nie wie lu lu dzi,
któ rzy w ogó le po tra fi li wte dy czy tać. W tam tych
cza sach edu ka cja by ła tyl ko dla bo ga tych i uprzy -
wi le jo wa nych, a na wet w par la men cie bry tyj skim
nie któ rzy nie po tra fi li na pi sać swo je go na zwi ska,
więc uchwa lo no usta wę, któ ra po zwa la ła ka żde mu
człon ko wi Izby Lor dów, któ ry nie po tra fił się pod -
pi sać, na sta wia nie zna ku „X” za miast skła da nia
pod pi su. W tych wa run kach lu dzie by li bar dzo
uza le żnie ni od bi sku pów ko ścio ła. Po tym, jak za -
czę li oni ro ścić so bie pre ten sje do by cia bi sku pa mi
apo stol ski mi, to za miast czy tać lu dziom Pi smo
Świę te, da wa li im do zro zu mie nia, że to oni są wła -

ści wy mi oso ba mi do czy ta nia
i in ter pre to wa nia Pi sma Świę -
te go, że otrzy ma li tę wła dzę
od Pa na.

Je zus po wie dział do Pio tra
ja ko przed sta wi cie la Dwu na stu,
że „co kol wiek zwią żesz na zie -
mi, bę dzie zwią za ne i w nie bie -
siech; a co kol wiek roz wią żesz
na zie mi, bę dzie roz wią za ne
i w nie bie siech” (Mat. 16:19).
Twier dzi li, że ich pi sma znaj du -
ją się pod szcze gól nym nad zo -
rem Pa na, a ich wy po wie dzi
w kwe stiach dok try nal nych są
na tchnio ne. A więc wi dzi my, że
te na tchnio ne pi sma Apo sto łów
w ich ró żnych li stach są tak au -
to ry ta tyw ne jak sło wa Je zu sa.
(Rzym. 16:25-27, 2 Kor. 12:7, Gal.

1:11,12). Apo stoł Pa weł za pew nia nas, że Sło wo Bo -
że jest wy star cza ją ce do te go, „aby czło wiek Bo ży był
do sko na ły, ku wszel kiej spra wie do brej do sta tecz nie
wy ćwi czo ny” (2 Tym. 3:16,17). A więc nie po trze bu -
je my żad nych do dat ko wych wy po wie dzi dok try -
nal nych, ani żad nych in nych pism niż te, któ re do -
star cza nam Pi smo Świę te, ani nie po trze bu je my
wię cej apo sto łów niż pier wot nych Dwu na stu,
wśród któ rych św. Pa weł za jął miej sce Ju da sza.
Od cza su po ja wie nia się dru ku i na sta nia koń ca
sym bo licz nych 1260 dni – 1260 lat prze śla do wań pa -
pie stwa, Bi blie są dru ko wa ne w ogrom nych ilo -
ściach i sze ro ko roz pro wa dza ne przez to wa rzy stwa
bi blij ne, a edu ka cja jest po wszech na. Dzi siaj Bi blie są
wszę dzie i są bar dzo ta nie, a wszy scy po tra fią czy -
tać. Wróć my po now nie do ro ku 325 n.e. Do te go
cza su bi sku pi twier dzi li już, że są apo stol ski mi bi sku -
pa mi i po sia da ją apo stol ski au to ry tet. Twier dzi li, że
są ży ją cy mi apo sto ła mi, któ rych na uki są gło sem
Bo żym. Ale ci apo sto ło wie nie zga dza li się mię dzy
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so bą, tak jak zga dza li się pier wot ni Apo sto ło wie –
praw dzi wi Apo sto ło wie, gdyż kie dy czy ta my pi sma
Apo sto łów po wo ła nych przez na sze go Pa na, do -
strze ga my, że wszy scy oni są zgod ni. Lecz do ro ku
325 n.e. przy ję to sztyw ne sta no wi sko co do wia ry.
Ce sarz Kon stan tyn pa nu ją cy w Rzy mie zwo łał sy -
nod bi sku pów w mie ście Ni cea w Bi ty nii, w Azji
Mniej szej. We dług norm te go świa ta ce sarz z pew -
no ścią był bar dzo mą drym czło wie kiem i po wie -
dział so bie: „Moi po gań scy zwo len ni cy wy kru sza ją
się, a re li gia chrze ści jań ska wy da je się wy su wać
na pierw szy plan. My ślę, że do brym po su nię ciem
bę dzie przy łą cze nie się do chrze ści jan.”

Po cho dze nie wy zna nia ni cej skie go
Ce sarz nie stał się praw dzi wym chrze ści ja ni nem,

gdyż aż do dnia śmier ci ni gdy się nie ochrzcił. Przy -
zna wał się do chrze ści jań stwa ze wzglę dów po li -
tycz nych. Cho ciaż nie mo że my osą dzać je go ser ca
i twier dzić, że zu peł nie nie miał szcze rych mo ty -
wów, jed nak kwe stia po li ty ki z pew no ścią by ła obec -
na, jak wi dać z ca łej tej spra wy. W ro ku 325 n.e. ro -
ze słał po sel stwo do wszyst kich bi sku pów ko ścio łów,
by przy by li do mia sta Ni cea na ogól ne zgro ma dze -
nie. Za ofe ro wał po kry cie wszel kich kosz tów i oko ło
384 bi sku pów – co sta no wi ło tyl ko część ca łej ich
licz by – ze bra ło się i prze pro wa dzo no kon fe ren cję.
Nie li cząc na ra dy, któ ra od by ła się w Je ro zo li mie
z udzia łem praw dzi wych Apo sto łów Je zu sa, był to
pierw szy so bór po wszech ny. Twier dzo no, że jest to
ko lej ne zgro ma dze nie apo sto łów, a ce sarz, nie wie -
dząc nic po za tym, że są oni w peł ni upo wa żnie ni,
zło żył im na stę pu ją cą pro po zy cję: wy wszy scy uwa -
ża cie się za apo sto łów, lecz ma cie ró żne teo rie i są
wśród was spo ry. Naj wy raź niej coś jest nie tak. Za -
pro po nu ję wam coś, co was wszyst kich po go dzi.
Pro po nu ję, by ście na tej ra dzie po da li swo je po glą dy
na te mat te go, co uwa ża cie za wła ści we, pra wo wier -

ne na uki. Uzgod nij cie mię dzy so bą, ja kie one są. Po -
tem, co kol wiek ktoś by gło sił, a ró żni ło by się to
od tych uzgod nio nych dok tryn, bę dzie nie orto dok -
syj ne – bę dzie he re zją. Co wię cej, pro po nu ję do łą -
czyć do was w ce lu zjed no cze nia się z wa szym ko -
ścio łem. Chcę wa sze go po par cia, a wy po trze bu je cie
mo je go wspar cia. Gdy bę dzie cie mieć mo je wspar cie,
lu dy po gań skie tłum nie przy łą czą się do wa sze go
ko ścio ła – nie cier pli wie bę dą chcia ły się do nie go do -
stać. Bę dę po pie rał wa sze dok try ny, a wszy scy he re -
ty cy w im pe rium rzym skim bę dą mie li cię żkie ży cie.
Wy ustal cie kre do i ogło ście, co jest or to dok syj ne,
a je go wy eg ze kwo wa nie po zo staw cie mnie. Ja zaj mę
się he re ty ka mi w obec nym ży ciu, a wy mo że cie mó -
wić im o wiecz nych mę kach w przy szło ści. Wy zna -
nie ni cej skie zo sta ło sfor mu ło wa ne ja ko pierw sze
z wiel kich wy znań, a stwo rzo ne zo sta ło przez tych
sa mo zwań czych „apo stol skich bi sku pów”. A więc
na sku tek po ro zu mie nia ce sa rza z bi sku pa mi lud
zna lazł się pod rzą da mi twar dej rę ki. Bi sku pi spra -
wo wa li nad nim ści słą kon tro lę. Po nie waż lud był
nie wy kształ co ny, znaj do wał się w du żej mie rze
na ła sce i nie ła sce wo dzów ko ścio ła. Bi sku pi ci za -
pew ni li ce sa rza, że po sia da ją peł ne upo wa żnie nie
od Bo ga do de cy do wa nia o tym, ja kie są na uki Pi sma
Świę te go, a ce sarz uwie rzył im na sło wo. Był to ko -
niec ba da nia Bi blii, gdyż Bi blia nie mia ła już być uży -
wa na. Lu dzie mie li otrzy mać wszyst ko zin ter pre to -
wa ne. Mu sie li prze strze gać wy zna nia ni cej skie go.
Nie by ło po trze by, by sa mi ba da li pi sma Mo jże sza
i pro ro ków, ani te go, co po wie dzie li ży dow scy Apo -
sto ło wie Je zu sa. Tuż przy so bie mie li „apo sto łów”
na tchnio nych przez Bo ga, a ci mo gli prze cież na -
uczyć ich wszyst kie go, co po trze bo wa li wie dzieć.

N A J  W I Ę K S  Z A  R Z E C Z
W E  W S Z E C H  Ś W I E  C I E

Wy kład Char le sa T. Rus sel la, pa sto ra Lon don Ta -
ber nac le oraz Bro oklyn Ta ber nac le w la tach 1908-
1916

MOT TO TE GO WY KŁA DU PO CHO DZI Z LI -
STU DO EFEZ JAN 2:7: „Aby oka zał w przy szłych
wie kach ono na der ob fi te bo gac two ła ski swo jej,
z do bro tli wo ści swo jej prze ciw ko nam w Chry stu -
sie Je zu sie”. Ca łe chrze ści jań stwo my li się od no -
śnie dłu go ści, sze ro ko ści, wy so ko ści i głę bo ko ści

mi ło ści Bo ga, któ ra prze cho dzi wszel kie zro zu mie -
nie (Efez. 3:18, 19). Wi docz ne jest to w je go sprzecz -
nych ze so bą wy zna niach wia ry, z któ rych ani jed -
no nie jest wy star cza ją co ra cjo nal ne, by po tra fił je
obro nić choć je den na stu z je go wła snych du chow -
nych, któ rzy twier dzą, że w nie wie rzą oraz ich na -
ucza ją. Od pro wa dza to wie le za cnych dusz od Bi -
blii, któ ra by ła źle in ter pre to wa na przez nas
wszyst kich. Na sza trud ność po le ga ła na tym, że

PT ‘11, 21-23
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pa trzy li śmy na nie do koń czo ne czę ści pla nu Bo że -
go i nie uży wa li śmy wła ści wie te le sko pu Sło wa Bo -
że go, któ ry po zwo lił by nam do strzec przy szłe za -
ry sy te go pla nu, bez któ rych ca ły świat był by nie -
kom plet ny i nie za do wa la ją cy.

Cu dow ne pla ny Bo że
Nikt z nas nie oce niał by no we go, nie ukoń czo -

ne go bu dyn ku, oto czo ne go rusz to wa nia mi, tyl ko
po je go par te rze. Prze ciw nie, py ta li by śmy o ry sun -
ki ar chi tek ta i trak to wa li by śmy je ja ko wi zję przy -
szłe go bu dyn ku. Bóg pro po nu je naj pierw roz wój
Ko ścio ła ja ko „no we go stwo rze nia” na po zio mie
du cho wym, wy ższym od anio łów, któ re go człon -
ko wie sta ją się „uczest ni ka mi Bo skiej na tu ry”; „wy
je ste ście Ko ścio łem Bo ga ży we go”; „pier wiast ka -
mi Bo gu z Je go stwo rzeń”. Bi blia
mó wi o Ko ście le ja ko o „pier wo -
rod nych”, „pier wiast kach” Bo -
skich stwo rzeń. Bóg wy raź nie
przed sta wia dru go rzęd ną część
Swe go wiel kie go pla nu zba wie -
nia, w któ rej wol na ła ska i naj -
peł niej sza mo żli wość po jed na -
nia się z Bo giem zo sta nie da -
na nie wy bra nym, lecz ich zba -
wie nie nie bę dzie nie biań skie,
lecz ziem skie. Ich zmar twych -
wsta nie nie bę dzie ozna cza ło
zmia ny na tu ry, lecz wzbu dze nie
do do sko na ło ści ludz kiej na tu -
ry, któ rą wszy scy chęt ni i po -
słusz ni bę dą się cie szyć w ra ju
roz cią ga ją cym się na ca łej zie mi.
A nie chęt ni i nie po słusz ni wca le
nie bę dą tor tu ro wa ni przez ca łą
wiecz ność, lecz, jak mó wi Pi smo Świę te, Bóg:
„wszyst kich nie po bo żnych wy tra ci”; zgi ną jak by -
dło we „wtó rej śmier ci” (2 Pio tra 2:12, Psalm 9:18,
we dług an giel skie go prze kła du R.V.).

Fun da men ty wiel kiej bu dow li
Aby oce nić Bo ski cha rak ter, mu si my zo ba czyć

ca łą Praw dę, ca ły Bo ski plan, a nie je dy nie je go
pod sta wo wą część. Wiek Ży dow ski i je go lud, je go
pra wo, po śred nik, ka płań stwo i ju bi le usze by ły za -
le d wie ogól ny mi za ry sa mi Bo że go pla nu, któ ry
w wie lu aspek tach na wet się wte dy nie za czął. Zba -
wi ciel jest fun da men tem wiel kiej bu dow li, jak po -
wie dział św. Pa weł: „grun tu in ne go nikt nie mo że
za ło żyć, oprócz te go, któ ry jest za ło żo ny, któ rym
jest Je zus Chry stus” (1 Kor. 3:11). Bóg pe łen spra -
wie dli wo ści, mą dro ści i mo cy, a po zba wio ny mi ło -
ści był by zim ny i nie czu ły jak mar mu ro wy po sąg.
Naj więk szą rze czą wśród lu dzi jest mi łość. Bez mi -
ło ści ani pa łac, ani ma ła chat ka nie mo gły by być

praw dzi wym do mem i miej scem ra do ści, po ko ju
i od po czyn ku. Naj więk si lu dzie, ja cy kie dy kol wiek
ży li i któ rzy naj wię cej zro bi li dla bło go sła wie nia
na szej ra sy, by li ludź mi peł ny mi ser ca, mi ło ści.
Z pew no ścią mi łość jest naj wa żniej szą rze czą
na świe cie, bez któ rej nikt nie mo że być na pra wę
szczę śli wy w żad nych wa run kach, lecz przy któ rej
szczę ście jest mo żli we w nie mal ka żdych wa run -
kach. Skąd wzię ła się za le ta mi ło ści w czło wie ku, je -
śli nie od Stwór cy?

Uka za na mi łość Bo ża
Bo ska mi łość bę dzie chy ba naj wspa nia lej za de -

mon stro wa na w Je go ła ska wej do bro ci i wzbu dze niu
Ko ścio ła w chwa le, czci i nie śmier tel no ści. Póź niej na -
stą pi ko lej na ma ni fe sta cja „Bo żej mi ło ści prze wy -

ższa ją cej wszel ką mi łość”, gdy ca -
ła ludz kość bę dzie bło go sła wio -
na pod pa no wa niem Kró le stwa
Me sja sza. Nie ma my in for ma cji
na te mat dzie ła Je zu sa i Ko ścio ła
po ich ty siąc let nim pa no wa niu,
wer set ten za pew nia nas je dy nie,
że Bo ska mi łość jest bez gra nicz -
na i że ci, któ rzy te raz oka żą się
wier ni aż do śmier ci, bę dą otrzy -
my wać bło go sła wień stwa jed no
po dru gim przez przy szłe wie ki.
Astro no mia za pew nia nas, że
oprócz pla net na le żą cych do na -
sze go ukła du, wszyst kie in ne
gwiaz dy są słoń ca mi ze świa ta mi
wi ru ją cy mi wo kół nich, któ re są
dla nas nie wi docz ne. Fo to gra fie
uka zu ją gwiaz dy, któ rych nie wi -
dać go łym okiem. Licz ba tych

słońc jest obec nie sza co wa na na po nad 100 000 000.
Cho ciaż su ma ta prze kra cza ludz kie zro zu mie nie,
astro no mo wie ogól nie zga dza ją się, że gdy by śmy
sta nę li w naj dal szym świe cie, praw do po dob nie uj -
rze li by śmy rów nie wie le słońc przed so bą, co za so -
bą. Ja kąż ma my tu su ge stię na te mat Bo skiej mo cy –
wszech mo cy! Ja ki mi ma ły mi się czu je my, a pro por -
cjo nal nie do te go, jak cu dow na wy da je się mi łość
Bo ga do nas w Chry stu sie Je zu sie!

Lek cje wy ni ka ją ce z grze chu
Czy nasz wer set mó wi o tym, aby „oka zał

w przy szłych wie kach ono na der ob fi te bo gac two
ła ski swo jej, z do bro tli wo ści swo jej prze ciw ko nam
w Chry stu sie Je zu sie”? Ach, tak, jest na to prze wi -
dzia na bez kre sna wiecz ność (Efez. 2:7)! Nie mo że -
my też wąt pić w to, że lek cje, ja kich do star cza do -
zwo le nie zła wśród lu dzi na zie mi, są prze wi dzia -
ne przez Stwór cę, aby sta no wi ły wiel ką lek cję
przez „wie ki przy szłe” (1 Moj. 2:17). Ko ściół, no we

Pastor Russell, 1913 rok
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stwo rze nie, nie wąt pli wie bę dzie to wa rzy szył Od -
ku pi cie lo wi ja ko przed sta wi ciel Je ho wy w stwa -
rza niu miesz kań ców we wszyst kich tych mi liar -
dach świa tów (Iz. 45:18). I kto po wie, że na wet
świa dek Bo skiej mi ło ści i spra wie dli wo ści w udo -
sko na lo nym świe cie ludz ko ści nie mógł by zo stać
za bra ny, by opo wia dać w in nych świa tach hi sto rię
nie po słu szeń stwa Ada ma i upad ku; hi sto rię pa no -
wa nia grze chu i śmier ci przez 6000 lat; hi sto rię od -
ku pie nia do ko na ne go prze ofia rę Je zu sa (Jan
5:28,29); hi sto rię wy bo ru wier ne go „Ma lucz kie go
Stad ka” Je go na śla dow ców, któ rzy mie li stać się
Je go Ob lu bie ni cą (Łuk. 12:32); hi sto rię pod nie sie nia
ludz ko ści do wszyst kie go, co zo sta ło utra co ne
w Ada mie i od ku pio ne przez śmierć Je zu sa (Dz.
Ap. 3:19-21); hi sto rię wtó rej śmier ci, któ ra spo tka
nie chęt nych i nie po słusz nych, tak by osta tecz nie
wszel kie stwo rze nie zgię ło ko la no i z ra do ścią wy -
zna ło Oj ca i Sy na (Obj. 20:6; 21:8)! 

WO KÓŁ dnia dzi siej sze go zbu duj so bie ma ły pło tek,
i tam po zo stań,

Nie wy glą daj po za bez piecz ne szta che ty,
w stro nę dnia ju trzej sze go,

dość ma dzień ka żdy
zła i smut ku swe go.

CZĘŚĆ DRU GA:
(3) Na stęp nie Bóg po le cił an ty ty picz ne mu Sa -

mu elo wi, by na peł nił swój umysł (róg, 1 Sam. 16:1)
praw da mi, któ re od po wied nio przy go to wa ły by
te go, któ ry miał być po ma za ny, do pra cy, ja ką miał
wy ko nać. An ty ty picz ny Sa mu el miał zna leźć wy -
brań ca (upa trzy łem so bie, w. 1) po śród tych z no -
mi nal ne go i praw dzi we go lu du Bo że go (Isaj, w. 1),
któ rzy mi ło wa li i ba da li Bi blię (Be tle jem, dom chle -
ba, w. 1). Oczy wi ście, nie ma my z te go ro zu mieć,
że Bóg prze mó wił ust nie lub na tchnął an ty ty picz -
ne go Sa mu ela, bo wiem Bóg za prze stał uży wa nia
ta kich me tod po ro zu mie wa nia się, gdy Bi blia zo -
sta ła skom ple to wa na. Ma my ra czej ro zu mieć, że
gdzie kol wiek mo wa jest o tym, że w an ty ty pie,
po skom ple to wa niu Bi blii, Bóg prze mó wił do lu -
dzi, mia ło to miej sce po przez za sa dy Je go Sło wa,
po przez Je go Du cha i Je go opatrz ność. Ta ka roz -
mo wa z an ty ty picz nym Sa mu elem, wzmian ko wa -
na w w. 1, roz po czę ła się w 1846 r. od Wil lia ma
Mil le ra, któ ry wi dząc, że wiel cy wo dzo wie no mi -
nal ne go Ko ścio ła zo sta li od rzu ce ni przez Pa -
na i wie dząc, że sam jest zbyt sta ry i wy czer pa ny,
by dłu żej po zo sta wać wo dzem, roz glą dał się
za kimś wy bra nym przez Bo ga, bo wiem wie dział,
że praw dzi wy lud Bo ży mu si mieć wo dza, a wo -
dzo wie Ko ścio ła no mi nal ne go nie wcho dzą już

w ra chu bę. W ten spo sób Bóg spra wił, by do szedł
on do zro zu mie nia, że trze ba szu kać ko goś in ne go.
W tym jed nak le ża ła ca ła trud ność: je śli on oraz in -
ni człon ko wie an ty ty picz ne go Sa mu ela bę dą pu -
blicz nie szu kać ta kie go wo dza (Ja koż mam iść?,
w. 2), wo dzo wie utra cju sze ko ron do pro wa dzą
do te go, że zo sta ną wy klę ci z ko ścio łów (za bi je
mię, w. 2). Pan prze wi dział spo sób na unik nię cie
ta kiej ewen tu al no ści, da jąc an ty ty picz ne mu Sa -
mu elo wi dwo ja ką dzia łal ność: (1) pu blicz ną oraz
(2) pry wat ną. Dzia łal ność pu blicz na mia ła po le -
gać na ewan ge li za cyj nych wy sił kach na wra ca nia
grzesz ni ków do spra wie dli wo ści (We źmij z so bą
ja ło wi cę [nie ciel ca lub ko zła, ale zwie rzę bę dą ce
ty pem lu dzi po sia da ją cych tym cza so wo przy pi sa -
ną ludz ką do sko na łość, gdyż czer wo na ja ło wi ca
jest ty pem Sta ro żyt nych God nych, co wska zu je
na to, że dzia łal ność ta mia ła pro wa dzić do tym -
cza so we go uspra wie dli wie nia], w. 2). 

(4) Od 1829 r. do 1844 r. br. Mil ler oraz in ni
człon ko wie an ty ty picz ne go Sa mu ela gło si li, że
chro no lo gia wska zu je na po wrót Pa na. Na stęp -
nie, w 1844 r., przy szło wiel kie roz cza ro wa nie,
na tu ral nym wy ni kiem któ re go by ło to, że nie mo -
gli już gło sić pu blicz nie za ry sów cza so wych ogó -
ło wi spo łe czeń stwa. W tych oko licz no ściach je -
dy ną rze czą, ja ka im po zo sta wa ła, je śli mie li wy -

Zbu duj ma ły pło tek...

PT ‘11, 23-25

UU cc hh yy   bb ii ee   nn ii aa   SS aa uu   ll aa
1 Sam. 14:1-46
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stę po wać po śród no mi nal ne go lu du Bo że go, by -
ło gło sze nie ta kie go po sel stwa, ja kie ci ostat ni mo -
gli za apro bo wać. Ta kim po sel stwem by ło od wo ła -
nie się do po ku ty i wia ry. Nie tyl ko no mi nal ny, ale
ta kże praw dzi wy lud Bo ży mógł brać udział w ta -
kiej dzia łal no ści w któ rym kol wiek mo men cie
przed 1874 r. (I we zwiesz Isa je go na ofia rę, w. 3).
W związ ku z ta ką dzia łal no ścią Bóg miał wpro wa -
dzić an ty ty picz ne go Sa mu ela w kon takt z an ty ty -
picz nym Da wi dem w ce lu je go po ma za nia. Sa mo
po ma za nie mia ło zo stać do ko na ne w związ ku
z dzia łal no ścią pry wat ną (Ja to bie oznaj mię, co
masz czy nić, w. 3). Dla te go też br. Mil ler oraz in -
ni w 1846 r. za po cząt ko wa li dwo ja ką dzia łal ność:
pu blicz ną, ma ją cą za cel kie ro wa nie grzesz ni ków
ku uspra wie dli wie niu, oraz pry wat ną, ma ją cą
za cel wy szu ka nie i po ma za nie wo dza lu du Bo że -
go (uczy nił Sa mu el, ja ko mu po wie -
dział Pan, w. 4), dzia ła jąc za rów no
po śród no mi nal ne go, jak i praw dzi -
we go lu du Bo że go mi łu ją ce go oraz
ba da ją ce go Bi blię (przy szedł do Be -
tle jem, w. 4). Ostat nie la ta ży cia br.
Mil le ra po świe co ne by ły wy żej po -
da nej dwo ja kiej dzia łal no ści. Jed na -
kże wo dzo wie po śród no mi nal ne -
go i praw dzi we go lu du Bo że go, pa -
mię ta jąc o fia sku ocze ki wań br. Mil -
le ra do ty czą cych ro ku 1844, oba wia -
li się go, my śląc że być mo że usi łu -
je on pro wa dzić dzia łal ność pro pa -
gan do wą po dob ną do tej, któ ra za -
koń czy ła się nie po wo dze niem
w 1844 r. (star si mia sta ulę kli się
z po wo du je go przyj ścia, w. 4), bo -
wiem roz cza ro wa nie z 1844 r. do -
pro wa dzi ło do te go, że pro roc twa cza so we sta ły
się bar dzo nie po pu lar ne, a ich pro pa ga to rzy ucho -
dzi li za zwo dzi cie li. W na tu ral ny spo sób wo dzo -
wie no mi nal ne go i praw dzi we go lu du Bo że go,
z któ rych wie lu po pie ra ło dzia łal ność br. Mil le ra
sprzed 1844 r., oba wia li się ta kiej dzia łal no ści i ta -
kich dzia ła czy. 

ZBA DA NIE SIED MIU KLAS
(5) Dla te go też peł ni obaw py ta li, czy za mie rza

on do ko nać cze goś po myśl ne go (Spo koj ne jest
przyj ście two je? w. 4) By ło to sto sow ne py ta nie,
bo wiem wie dzie li, iż po no wie nie wy sił ku pro pa -
gan do we go ta kie go ro dza ju, ja ki już za wiódł, wy -
rzą dzi krzyw dę tym, któ rzy mi łu ją i ba da ją Bi blię.
Br. Mil ler oraz in ni człon ko wie an ty ty picz ne go
Sa mu ela za pew nia li ta ko wych, że ich za mie rze -
niem jest krze wić Praw dę i spra wie dli wość po -
śród no mi nal ne go i praw dzi we go lu du Bo że go

po przez kie ro wa nie grzesz ni ków ku spra wie dli -
wo ści (przy sze dłem, abym ofia ro wał Pa nu, w. 5).
Na stęp nie za pro si li wo dzów mi łu ją ce go i ba da ją -
ce go Bi blię no mi nal ne go i praw dzi we go lu du Bo -
że go, by przy łą czy li się do nich w tym ewan ge li -
za cyj nym dzie le po przez odłą cze nie się (po święć -
cież się, w. 5) i od da nie się te mu dzie łu (a pójdź -
cie ze mną na ofia rę, w. 5). Ci człon ko wie an ty ty -
picz ne go Sa mu ela za dba li ta kże o to, by mi łu ją cy
i ba da ją cy Bi blię no mi nal ny i praw dzi wy lud Bo -
ży odłą czył się oraz od dał się te mu dzie łu (po -
świę cił Isa je go,... na ofia rę, w. 5). A ta kie dzie ło
zjed ny wa ło so bie po par cie ta ko wych. Dzie ło to
kon ty nu owa ne by ło aż do oko ło 1871 r. Oczy wi -
ście, wy pró bo wa nie i od rzu ce nie sied miu sy nów
an ty ty picz ne go Isa ja wy ma ga ło wie lu lat, a okres
od 1846 r. do 1871 r. wca le nie był za dłu gi na re -

ali za cję te go za da nia, bo wiem
w ka żdym przy pad ku wy no sił
śred nio mniej niż czte ry la ta, co
by ło dość szyb kim tem pem. Pod -
czas gdy Isaj re pre zen tu je ca łość
mi łu ją ce go i ba da ją ce go Bi blię no -
mi nal ne go i praw dzi we go lu du
Bo że go, je go sy no wie przed sta -
wia ją ró żne kla sy wśród nie go. On
re pre zen tu je go ja ko ca łość, a je go
sy no wie przed sta wia ją go w roz bi -
ciu na kla sy, czy li czę ści skła do we.
W mia rę roz wi ja nia się wy da rzeń
co raz wy raź niej bę dzie wi dać, że
tak się spra wy mia ły. 

(6) Sie dem (w. 10) klas po śród mi -
łu ją ce go i ba da ją ce go Bi blię no mi -
nal ne go i praw dzi we go lu du Bo -

że go uczest ni czy ło w dzie le ewan ge li za cyj nym
za po cząt ko wa nym przez an ty ty picz ne go Sa mu ela
w na tu ral nej ko lej no ści, po ka za nej w ty pie po -
przez ko lej ność opar tą na star szeń stwie. An ty ty -
picz ny Eliab w na tu ral ny spo sób oka zał się naj bar -
dziej zna czą cym ze wszyst kich w tym dzie le. Sta -
nie się to ja sne, kie dy za uwa ży my, że Eliab (w. 6)
jest tu ty pem tej sa mej kla sy tym cza so wo uspra -
wie dli wio nych, któ rej ty pem są Le wi ci Ger szo ni -
ci – tym cza so wo uspra wie dli wie ni usi łu ją cy do -
pro wa dzić grzesz ni ków do uspra wie dli wie nia
(an ty ty picz ni Ger szo ni ci Lib ni ci) oraz usi łu ją cy
do pro wa dzić tym cza so wo uspra wie dli wio nych
do po świę ce nia (an ty ty picz ni Ger szo ni ci Szi me -
ici). Cho ciaż, ogól nie mó wiąc, skła da ją się oni ze
wszyst kich tym cza so wo uspra wie dli wio nych bio -
rą cych udział w tym dzie le, to ści ślej mó wiąc, skła -
da ją się oni głów nie z du cho wień stwa, miej sco -
wych star szych, prze ło żo nych i na uczy cie li szkó-

Brat William Miller
Członek antytypicznego Samuela
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łek nie dziel nych oraz in nych szcze gól nie gor li -
wych pra cow ni ków świec kich, jak wi dzie li śmy
w Te raź niej szej Praw dzie nr 36, 37 (wy da nie
w j. an giel skim – przyp. tłum.). Bar dziej zna czą ca
ro la, ja ką od gry wa li oni w dzie le ewan ge li za cji,
w spo sób na tu ral ny do pro wa dzi ła do te go, że an -
ty ty picz ny Sa mu el naj pierw zwró cił uwa gę
na nich (gdy przy szli, uj rzał Elia ba [mój Bóg jest
oj cem], w. 6). Ich gor li wość, jak rów nież to, co zo -
sta ło po wie dzia ne o nich w w. 7, sta nie się przed -
mio tem na szej ana li zy, kie dy bę dzie my ba dać ten
wer set. Te ich ce chy skło ni ły an ty ty picz ne go Sa -
mu ela do wnio sku, iż Pan wy brał ich do spra wo -
wa nia przy wódz twa po śród lu du Bo że go (ten jest
przed Pa nem po ma za niec je go, w. 6). Jed na kże
Pan, po przez za sa dy Swe go Sło wa, po przez Swe -
go Du cha i opatrz no ści, bez wąt pie nia zwią za ne
z po stę po wa niem an ty ty picz ne go Elia ba w dzie -
le ewan ge li za cyj nym, któ re wska zy wa ło na je go
py chę, aro gan cję oraz in ne wa dy (1 Sam. 17:28),
po wie dział an ty ty picz ne mu Sa mu elo wi, że an ty -
ty picz ny Eliab nie jest Je go wy bo rem (gdy żem go
od rzu cił, w. 7), po mi mo te go, że Eliab po sia dał
wie dzę (uro da) oraz ta len ty (wy so kość wzro stu).
Pań skie osą dy nie są jak ludz kie osą dy, opar te
wy łącz nie lub głów nie na tym, co wi dać na ze -
wnątrz, czy li na wiel kiej wie dzy i ta len tach, lecz
opie ra ją się na ce chach ser ca. Udzie la jąc an ty ty -
picz ne mu Sa mu elo wi tej in for ma cji, Pan nie tyl ko
go od po wied nio po uczył, ale ta kże de li kat nie
skar cił. Cho ciaż Pan nie gar dzi wie dzą i ta len ta mi,
jak nie któ rzy błęd nie są dzą, lecz je śli są uświę co -
ne, uży wa ich na ko rzyść Swo jej spra wy, to jed -
nak z pew no ścią nie kła dzie na nie aż tak wiel kie -
go na ci sku, bo wiem naj więk szy na cisk kła dzie
na ce chy ser ca, a pod tym wzglę dem an ty ty picz -
ny Eliab miał bra ki, po mi mo swej wie dzy i ta len -
tów, któ re, je śli nie to wa rzy szy im mi łość, je dy nie
na dy ma ją (1 Kor. 8:1). 

(7) Kla sa, któ ra oka za ła się dru ga w ko lej no -
ści co do zna cze nia w po ma ga niu an ty ty picz ne -
mu Sa mu elo wi w dzie le ewan ge li za cyj nym, skła -
da ła się z tym cza so wo uspra wie dli wio nych re -
dak to rów i wy daw ców, któ rzy za dar mo udzie -
la li po mo cy przy re kla mo wa niu i re ko men do -
wa niu ewan ge li za cyj ne go dzie ła an ty ty picz ne -
go Sa mu ela oraz za pew nia li obec ność pu blicz -
no ści na spo tka niach ewan ge li za cyj nych. Są oni
zo bra zo wa ni w ty pie po przez Abi na da ba (mój
oj ciec jest szla chet ny [lub sa mo wol ny], w. 8),
a w in nym miej scu ty pem na nich są Le wi ci Me -
ra ry ci, przy czym re dak to rzy spo śród nich są ty -
picz nie po ka za ni w Me ra ry tach Ma chli tach,
a wy daw cy w Me ra ry tach Mu szi tach, jak zo sta -
ło ob ja śnio ne w Te raź niej szej Praw dzie nr 36,

39. Po śród ta kich re dak to rów i wy daw ców by ły
jed nost ki o du żych zdol no ściach umy sło wych
i znacz nych środ kach fi nan so wych, wy ka zu ją ce
przy tym gor li wość dla te go dzie ła; a kie dy an ty -
ty picz ny Isaj we zwał ich do po mo cy w an ty ty -
picz nej ofie rze, a oni za re ago wa li na to we zwa -
nie, to przez pe wien czas mu sie li wy wie rać po zy -
tyw ne wra że nie na an ty ty picz nym Sa mu elu. Jed -
na kże, po pew nym cza sie wra że nie to zo sta ło
roz wia ne przez za sa dy Sło wa Bo że go, Je go Du -
cha i Pań skie opatrz no ści, bo wiem po przez nie
Bóg oka zał an ty ty picz ne mu Sa mu elo wi, że Abi -
na dab nie na da je się na ten urząd; w wy ni ku te -
go za prze stał on po dej mo wa nia dal szych wy sił -
ków w związ ku z tą kla są po moc ni ków.

(8) Na stęp nie mi łu ją cy i ba da ją cy Bi blię no -
mi nal ny i praw dzi wy lud Bo ży przy pro wa dził
an ty ty picz ne go Sam mę (zdu mie nie, w. 5) ja ko
po moc ni ka w dzie le ewan ge li za cyj nym an ty ty -
picz ne go Sa mu ela. Sam ma przed sta wia tych
tym cza so wo uspra wie dli wio nych wie rzą cych,
któ rzy wy ko ny wa li na uko wą pra cę Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii. Od po wia da on Le wi tom Ke -
ha ty tom, któ rych an ty ty py Wie ku Ewan ge lii, jak
wi dzie li śmy w Te raź niej szej Praw dzie nr 36, 38,
wy ko ny wa ły pra cę lin gwi stycz ną w po sta ci
opra co wań kry tycz nych Bi blii grec kiej i he braj -
skiej (an ty ty picz ni Ke ha ty ci Am ra mi ci Ger szo -
mi ci); słow ni ków, gra ma tyk, tłu ma czeń i kon -
kor dan cji (an ty ty picz ni Ke ha ty ci Am ra mi ci Elie -
ze ri ci); dzieł in ter pre ta cyj nych w for mie wstę -
pów do Bi blii (an ty ty picz ni Ke ha ty ci Isha ry ci Zi -
chri ci); ko men ta rzy (an ty ty picz ni Ke ha ty ci Isha -
ry ci Ne fe gi ci) oraz opra co wań har mo ni zu ją cych
(an ty ty picz ni Ke ha ty ci Isha ry ci Ko ra chi ci); dzieł
hi sto rycz nych na te mat Bi blii, hi sto rii Ko ścio ła
oraz bio gra fii (an ty ty picz ni Ke ha ty ci He bro ni ci
Je rij ja szy ci); chro no lo gii bi blij nej (an ty ty picz ni
Ke ha ty ci He bro ni ci Ama ria szy ci); ar che olo gii bi -
blij nej (an ty ty picz ni Ke ha ty ci He bro ni ci Ja cha -
zje li ci); geo gra fii bi blij nej (an ty ty picz ni Ke ha ty -
ci He bro ni ci Ja ka me ami ci); dzieł teo lo gii sys te -
ma tycz nej w obro nie Bi blii (an ty ty picz ni Ke ha -
ty ci Uz zie li ci Si tri ci); dok tryn bi blij nych (an ty ty -
picz ni Ke ha ty ci Uz zie li ci El sa fa ni ci); ety ki bi blij -
nej (an ty ty picz ni Ke ha ty ci Uz zie li ci Mi sza eli ci).
By li oni uczo ny mi po śród Le wi tów Wie ku
Ewan ge lii. Oczy wi ście, by li oni ostat ni mi z tym -
cza so wo uspra wie dli wio nych, któ rzy wzię li
udział w dzie le ewan ge li za cyj nym, bo wiem ta -
kie dzie ło jest bar dzo od le głe od ich sfe ry słu żby,
któ ra na sku tek swej na uko wej at mos fe ry, głę bi
i szcze gó ło wo ści, z ca łej dzia łal no ści Le wi tów
Wie ku Ewan ge lii naj mniej na da je się do dzie ła
ewan ge li za cji. Ich wy ob co wa nie, głę bia jak rów -
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nież tre ści z nich ema nu ją ce szyb ko za de mon -
stro wa ły, że nie na da ją się do ro li tak po trzeb ne -
go przy wód cy, któ re go po szu ki wa no. Po przez te
wska zów ki Pan po ka zał an ty ty picz ne mu Sa mu -
elo wi, że od rzu cił an ty ty picz ne go Sam mę,
a wraz z je go od rzu ce niem, do peł ni ło się od rzu -
ce nie tym cza so wo uspra wie dli wio nych w ich
trzech gru pach. Po szu ki wa ny przy wód ca miał
być zna le zio ny po śród po świę co nych. Ko lej ni
czte rej sy no wie Isa ja (w. 10) przed sta wia ją kla -
sy po śród po świę co nych.

(9) Ko go przed sta wia ją trzej pierw si z tych
czte rech sy nów, tj. czwar ty, pią ty i szó sty z sy -
nów Isa ja? Od po wia da my, że utra cju szy ko ron
spo śród po świę co nych od oko ło 1858 r. do oko -
ło 1868 r., z przy szło ścio we go punk tu wi dze nia
ja ko Le wi tów Epi fa nii. To, że Bóg, ze wzglę du
na to, czym kie dyś bę dą, na zy wa rze czy, któ rych
nie ma, tak ja ko by by ły, jest na ukę bi blij ną
(Rzym. 4:17). Jest to ta kże wy raź -
nie po ka za ne w ce re mo nii po świę -
ce nia ka płań stwa, w tym, że Aaron
zo stał odzia ny w cześć i chwa łę
przed po świę ce niem (3 Moj. 8:6-9,
12-15), co, jak za zna cza nasz Pa -
stor (Cie nie Przy byt ku, s. 38, aka -
pit 1), jest ty pem te go, że jesz cze
przed po świę ce niem Naj wy ższe -
go Ka pła na Świa ta, ze wzglę du
na to, kim bę dzie w Ty siąc le ciu,
Bóg uzna je Go za ta ko we go. Jest to
ta kże wprost po ka za ne w przy -
pad ku utra cju szy ko ron w 16 roz -
dzia le 4 Mo jże szo wej, gdzie Ko -
rach (Ke ha ty ta) oraz je go 250 za -
prze cza ją cych współ to wa rzy szy
jest ty pem utra cju szy ko ron w Praw dzie (Ko -
rach) oraz w no mi nal nym Ko ście le (250 Le wi -
tów) w prze sie wa niu w la tach 1908-1911 za prze -
cza ją cych Je zu so wi (Mo jże szo wi) oraz Ka płań -
stwu (Aaro no wi) w cza sie te go prze sie wa nia,
pod czas gdy praw dzi wy mi Le wi ta mi te go okre -
su by li tym cza so wo uspra wie dli wie ni, gdyż Le -
wi ci z Wiel kiej Kom pa nii po ja wia ją się do pie ro
w Epi fa nii; tak więc ci prze sie wa cze z lat 1908-
1911, za nim sta li się człon ka mi kla sy Wtó rej
Śmier ci (za bi ci przez ogień od Pa na – 4 Moj.
16:35), mu sie li być trak to wa ni z przy szło ścio we -
go punk tu wi dze nia ja ko Le wi ci Epi fa nii. Dla te -
go też ro zu mie my, że czwar ty syn Isa ja przed sta -
wia ta kich utra cju szy ko ron od oko ło 1858 r.
do oko ło 1862 r. ja ko przy szło ścio wych Ger szo ni -
tów Epi fa nii, któ rzy ja ko ta ko wi, współ pra co wa -
li z an ty ty picz nym Sa mu elem w je go ewan ge li -
za cyj nym dzie le. Zo sta li oni od rzu ce ni, czę ścio -

wo dla te go, że się nie nada wa li, a czę ścio wo dla -
te go, że by ło ich wie lu, pod czas gdy na ma ją ce -
go po ja wić się wo dza Pan szu kał jed nost ki. 

(10) Dla te go też pią ty syn Isa ja bę dzie ty pem
tych utra cju szy ko ron, któ rzy ja ko po świę ce ni re -
dak to rzy i wy daw cy, od oko ło 1862 r. do oko ło
1865 r. współ pra co wa li z an ty ty picz nym Sa mu -
elem w je go ewan ge li za cyj nym dzie le, i któ rzy
pod czas swo jej pró by od oko ło 1862 r. do oko ło
1865 r. by li trak to wa ni z przy szło ścio we go punk tu
wi dze nia ja ko Me ra ry ci Epi fa nii. Zo sta li oni od rzu -
ce ni z te go sa me go po wo du, co przy szło ścio wi Ger -
szo ni ci. Szó sty syn Isa ja bę dzie za tem przed sta wiał
tych utra cju szy ko ron, któ rzy bę dąc uczo ny mi
w za kre sie ję zy ków, in ter pre to wa nia, hi sto rii oraz
teo lo gii sys te ma tycz nej, od oko ło 1865 r. do oko ło
1868 r. współ pra co wa li z an ty ty picz nym Sa mu -
elem w je go ewan ge li za cyj nym dzie le i by li trak to -
wa ni z przy szło ścio we go punk tu wi dze nia ja ko

Ke ha ty ci Epi fa nii. Zo sta li oni w po -
dob ny spo sób od rzu ce ni z te go po -
wo du, że nie mie li kwa li fi ka cji na to
sta no wi sko, jak rów nież z te go po -
wo du, że urząd, na któ ry szu ka no
kan dy da ta, miał być pia sto wa ny
przez jed nost kę. Pro ces eli mi na cji,
ja kie mu pod da wa ni by li an ty ty picz -
ni kan dy da ci, do pro wa dził jak do -
tąd do od rzu ce nia sze ściu ró żnych
klas. Po zo sta wa ła jesz cze tyl ko jed -
na kla sa spo śród mi łu ją ce go i ba da -
ją ce go Bi blię no mi nal ne go i praw -
dzi we go lu du Bo że go, a by ło nią
Ma lucz kie Stad ko, któ re w ana li zo -
wa nym przez nas ty pie jest re pre -
zen to wa ne przez siód me go sy -

na Isa ja. Kla sa ta współ pra co wa ła z an ty ty picz nym
Sa mu elem w je go ewan ge li za cyj nym dzie le
od oko ło 1868 r. do oko ło 1871 r. Jej od rzu ce nie ta -
kże do wo dzi, że nie po sia da ła ona wy star cza ją -
cych kwa li fi ka cji do te go, by spra wo wać ów urząd,
jak rów nież wy ni ka ło z fak tu, że urząd ten mógł
być peł nio ny je dy nie przez jed nost kę. Od sa me go
po cząt ku pew nym by ło, że od rzu co na zo sta nie ka -
żda kla sa, bez wzglę du na to, że jed ną z tych klas
by ło Ma lucz kie Stad ko, gdyż po mi mo swo jej wier -
no ści człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka ja ko ca łość
nie po sia da li kwa li fi ka cji do spra wo wa nia te go sta -
no wi ska. Tyl ko jed na oso ba spo śród nie go mia ła
kwa li fi ka cje wy ma ga ne do tej funk cji. Cho ciaż Bóg
od sa me go po cząt ku prze wi dy wał na ten urząd tę
oso bę, i tyl ko tę oso bę (tam so bie upa trzył mię dzy
sy ny je go kró la, w. 1), an ty ty picz ny Sa mu el przez
ca ły czas był te go nie świa do my, dla te go też
przy ka żdej z sied miu klas my ślał, że stoi
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przed nim Pań ski po ma za niec. Ma lucz kie Stad ko
prze cho dzi ło ta ką ana li zę od oko ło 1868 r. do oko -
ło 1871 r. Okre sy pod da wa nia pró bie sied miu klas
wy mie nio nych po wy żej są je dy nie przy bli żo ne
i opie ra ją się na ko lej no ści przy cho dze nia sied miu
sy nów w ty pie oraz na jed nej siód mej an ty ty picz -
ne go okre su cza su od 1846 r. do 1871 r., ja ka zo sta -
ła przy dzie lo na ka żdej z nich ja ko czas jej pró by. 

ZNA LE ZIE NIE PAŃ SKIE GO WY BRAŃ CA 

(11) Przez ca ły czas od 1846 r. do 1871 r. an ty ty -
picz ny Sa mu el szu kał wo dza dla lu du Pań skie go;
był on pe wien, że sko ro wo dzo wie utra cju sze ko ron
zo sta li od rzu ce ni od te go sta no wi ska, Pan mu si prze -
wi dy wać ko goś in ne go, kto je obej mie. Po tym, jak te
sie dem klas zo sta ło od rzu co nych, wciąż szu kał on ta -
kie go wo dza po śród lu du Bo że go, nie sło wa mi, ale
po sta wą ser ca i umy sło wym prze ko na niem (rzekł
Sa mu el do Isa je go: Wszy scy to już sy no wie?, w. 11).
A wódz ta ki prze cho dził pro ces przy go to wy wa nia,
czę ścio wo po przez wpływ pre na tal ny (w 1851 r. oraz
1852 r.), któ ry udzie lił mu po trzeb nych zdol no ści
umy słu i ser ca (bo wiem je go ro dzi ce po świę ci li go
Pa nu za nim się na ro dził i ob da rzy li go sto sow ny mi
ce cha mi), czę ścio wo po przez sta ran ne wy cho wa nie
w dzie ciń stwie, dzię ki któ re mu mógł w póź niej szym
okre sie ży cia stwier dzić, że nie przy po mi na so bie
cza su, kie dy by nie był w po sta wie po świę ce nia,
gdyż za wsze usi ło wał peł nić wo lę Bo żą, czę ścio wo
dzię ki po sta no wio ne mu so bie ce lo wi, by ni gdy nie
wie rzyć w nic, co za prze cza cha rak te ro wi Bo ga
(w an giel skiej TP z paź dzier ni ka 1934 r. opi sa li śmy,
do ja kich do świad czeń przez okres dwóch lat, 1868-
1870, z sek ciar skim ko ściel nic twem, nie wia rą, po -
gań ski mi oraz in ny mi nie chrze ści jań ski mi re li gia mi,
itd., do pro wa dzi ła go ta za sa da), oraz czę ścio wo dzię -
ki pod źwi gnię ciu się ze sta nu bli skie go roz pa czy
i doj ściu do Praw dy re li gij nej oko ło 1870 r. po przez
po słu gę ad wen ty stycz ne go ka zno dziei Jo na sa Wen -
del la (R 3821, par. 7,8), któ ry prze ko nał go, ze Bi blia
jest Bo skim ob ja wie niem, i że nie na ucza ani o ludz -
kiej nie śmier tel no ści, ani o wiecz nych mę kach,
a w re zul ta cie, nie mó wi ta kże o prze zna cze niu (pre -
de sty na cji) więk szo ści ro dzi ny ludz kiej na wiecz ne
mę ki, jak utrzy my wa ło kre do wy zna nio we je go by -
łe go ko ścio ła, z któ re go to po wo du, prze ko na ny, że
Bi blia na ucza ta kich dok tryn, od rzu cił on Pi smo
Świę te ja ko Bo skie ob ja wie nie. Wpływ po słu gi Jo na -
sa Wen del la był ta ki, że w je go umy śle po ja wi ła się
chęć, by zba dać rosz cze nia Bi blii do by cia Bo skim
ob ja wie niem, dzię ki cze mu uznał on ją za ta ko we.
Człon ka mi an ty ty picz ne go Sa mu ela, któ rzy otrzy -
ma li od po wiedź: „Jesz cze zo stał naj młod szy” (w. 11),
by li bra cia Geo r ge Stet son oraz Geo r ge Storrs (R 46,
par. 4, 10-13; R 71, par. 3-5, 14, 15; R 623, 624), któ rych

spo tkał ta kże ho nor i za szczyt na masz cze nia br. Rus -
sel la ja ko an ty ty picz ne go Da wi da w la tach 1871-1874
(R 3821 par. 9). Po ży tecz ną rze czą by ło by prze czy ta -
nie tych od no śni ków.

(12) Od po wiedź Isa ja su ge ru je w an ty ty pie, że
w owym cza sie br. Rus sell dzia łał ja ko du cho wy
pa sterz nie któ rych z Pań skich owiec (pa sie owce.
w. 11). Ni niej sza od po wiedź mu sia ła zo stać udzie -
lo na po tym, jak Jo nas Wen del wy do był go ze sta -
nu pra wie że zu peł nej roz pa czy, wy ni ka ją cej z nie -
mo żno ści zna le zie nia Bo skie go ob ja wie nia, któ re -
go po szu ki wał przez dwa żmud ne la ta na po sęp -
nych pu sty niach po gań stwa i ma ho me ta ni zmu,
nie znaj du jąc tam żad nej oa zy, gdzie spra gnio -
na du sza mo gła by uga sić swo je do kucz li we re li gij -
ne pra gnie nie. Ja ko że da ne mu by ło zo ba czyć, iż
Bi blia jest na tchnio na przez Bo ga i że nie uczy
o ludz kiej nie śmier tel no ści, wiecz nych mę kach ani
o tym, że więk szość ludz ko ści jest na nie prze zna -
czo na (pre de sty no wa na), lecz wy ka za no, że we -
dług Bi blii za pła tą za grzech jest śmierć, a ra sa
ludz ka jest na nią ska za na, nie z po wo du pre de sty -
na cji, lecz na sku tek Bo skie go wy ro ku wy da ne go
na bun tow ni czych grzesz ni ków, je go ser ce, tak
peł ne gor li wo ści oraz mi ło ści do Bo ga, Praw dy
i bliź nich, nie mo gło po bu dzić go do ni cze go in ne -
go, jak tyl ko do te go, by dzie lić się z in ny mi tą nie -
wiel ką mia rą Praw dy, ja ką sam po sia dał. Po cząw -
szy od 1870 r. gro ma dził wo kół sie bie gru pę ba da -
ją cą Bi blię, któ rej człon kom usi ło wał po móc w zro -
zu mie niu dróg Bo żych na ty le, na ile sam je ro zu -
miał. W ta ki spo sób pasł owce (w. 11). Nie któ rzy
człon ko wie an ty ty picz ne go Isa ja po wie dzie li
o nim bra ciom Stet so no wi i Stor r so wi (po słał
i przy wiódł go, w. 12); a br. Storrs wy słał mu swo -
je cza so pi smo za ty tu ło wa ne „Ba dacz Bi blii”. Br.
Storrs od wie lu lat gło sił i pi sał ar ty ku ły, po stu lu -
jąc na stę pu ją ce na uki: Adam spro wa dził na ro dzi -
nę ludz ką grzech i śmierć, a nie wiecz ne mę ki; Je -
zus Chry stus z ła ski Bo żej od dał sie bie na okup
za wszyst kich; wszy scy mu szą mieć za tem spo -
sob ność uzy ska nia bło go sła wieństw wy ni ka ją cych
z oku pu; wy bra ni, któ rych wy bór nie jest dzie łem
przy pad ku, lecz uza le żnio ny jest od wia ry dzia ła -
ją cej po przez mi łość ku zba wie niu, otrzy mu ją ta -
ką spo sob ność w obec nym ży ciu, pod czas któ re go
są przy go to wy wa ni do współ dzie dzic twa z Chry -
stu sem w Je go Ty siąc let nim Kró le stwie; nie wy bra -
ni otrzy ma ją ta ką spo sob ność w Ty siąc le ciu, na to -
miast ci, któ rzy osta tecz nie oka żą się nie po praw ni,
bę dą znisz cze ni, a nie tor tu ro wa ni na wie ki. 

ciąg dal szy na stą pi
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Dro gi Bra cie He rzig,

Chrze ści jań skie po zdro wie nia dla Cie bie oraz dla
wszyst kich bra ci! Skła da my Bo gu dzię ki za Cie bie
i Two ją słu żbę, za kar mie nie nas sło wem ży cia
przez ko lej ny rok. Dzię ku ję Mu rów nież za za cho -
wa nie mnie w Je go słu żbie i za spo rzą dze nie te go
krót kie go spra woz da nia na te mat na szej dzia łal -
no ści w tym ro ku.

Rok ten roz po czął się na szą usłu gą dzięk czyn -
ną ostat nie go wie czo ru ze szłe go ro ku, 31 grud nia.
Spo tka li śmy się na ze bra niu ze wszyst ki mi brać mi
z King ston, na któ rym obec nych by ło ta kże wie lu
go ści z oko lic Bar tons. Ze bra nie skła da ło się
z trzech wy kła dów na te mat ró żnych za ry sów nad -
cho dzą ce go cza su Re sty tu cji, ze bra nia wy chwa la -
nia i mo dlitw oraz bar dzo dłu gie go ze bra nia śpie -
wów. Ze bra nie za koń czy ło się wkrót ce po pół no cy,
kie dy wszy scy otrzy ma li po si łek. Ta ki był zwy czaj
w Bar tons na po cząt ku, gdy by łem chłop cem, lecz
na ja kiś czas go za nie cha no. Po otrzy ma niu od Cie -
bie in for ma cji, iż jest wo lą Bo żą, bym tam po je chał
i za ło żył tam warsz tat, od no wi łem go przy po mo -
cy Pań skiej i z pew no ścią przy no si on bło go sła -
wień stwo lu do wi Bo że mu.

Na sza do rocz na czte ro dnio wa kon wen cja przy -
nio sła nam wie le bło go sła wieństw, gdy ze bra li śmy
się u stóp Mi strza na czte ry dni roz wa żań bi blij -
nych. Na praw dę dzię ku je my Pa nu i To bie za za pla -
no wa nie te go dla nas. My wszy scy bar dzo oce nia -
my Two ją życz li wość i trud mi ło ści. Brat Dan i sio -
stra Sue He rzig do je cha li bez piecz nie i na czas.

Po peł nym cie pła
i szczę ścia spo tka -
niu z ni mi na lot -
ni sku za bra li śmy
ich do na sze go
do  mu. Dzię ku je -
my Pa nu za to, że
dał nam spo sob -
ność słu żby. 

8 sierp nia od by ła się na sza jed no dnio wa kon -
wen cja, któ ra by ła bło go sła wień stwem dla wszyst -
kich za in te re so wa nych. Te ma tem by ło „Ty siąc le -
cie”. Pro gram dnia za koń czył się na bo żeń stwem
mo dlitw i wy chwa la nia. Obec nych by ło 35 osób.
Zo sta li śmy rów nież ubło go sła wie ni przy wi le jem
uczcze nia pa mię ci na szych dwóch dro gich Pa sto -
rów dnia 31 paź dzier ni ka w ze bra niu, na któ rym
mie li śmy dwa wy kła dy i ze bra nie świa dectw. 

Niech do bry Pan na dal po ma ga nam w rze -
czach, któ rych się na uczy li śmy (2 Tym. 3:13,14).
Roz pro wa dzi li śmy 3 270 sztuk ró żne go ro dza ju
trak ta tów i bro szu rek. Wy sła li śmy też w tym ro ku
324 li sty do osób w ża ło bie, a w ka żdym z nich
po czte ry trak ta ty. Prze sy ła my świą tecz ne po zdro -
wie nia i za pew nia my o na szych mo dli twach za To -
bą i wszyst ki mi dro gi mi brać mi. Szcze gól nie pa -
mię ta my o tych, któ rzy po ma ga ją Ci w wiel kiej
pra cy w Do mu Bi blij nym.

Twój w bło go sła wio nej słu żbie Mi strza,
Brat Ca lvin Hall, piel grzym,
Przed sta wi ciel na Ja maj ce

Spra woz da nie na sze go Przed sta wi cie la z Ja maj ki

Spra woz da nie na sze go Przed sta wi cie la w Nigerii

Dro gi Bra cie He rzig,
Po zdro wie nia w dro gim imie niu na sze go Pa na Je zu -
sa, z dzięk czy nie niem na sze mu Bo gu, któ ry za cho -
wał nas przy ży ciu, aby śmy mo gli na dal słu żyć Je mu
przez na stęp ny rok. Rok 2010 był pra co wi ty i po -
ucza ją cy. Chcę przy tej oka zji po dzię ko wać Ci jesz -
cze raz za przy sła nie bra ta Law ren ce’a Wil liam sa i je -
go żo ny, dro giej sio stry De bo ry, do nas, do Ni ge rii,
po oko ło 25 la tach od cza su, gdy ostat nio mie li śmy
usłu gę piel grzym ską. Wi zy ta ta bar dzo wzmoc ni ła
bra ci ni ge ryj skich w Praw dzie Pa ru zji i Epi fa nii. Obo -
je oka za li się być praw dzi wy mi żoł nie rza mi krzy ża,
gdy za raz po przy by ciu uda li się do mo je go miesz -
ka nia w Ag ba do w sta nie Ogun. Na stęp ne go dnia

od wie dzi li śmy Abe -
oku ta w sta nie
Ogun i po mi mo na -
pię te go gra fi ku peł -
ne go za jęć, by li oni
w sta nie spro stać ca -
łe mu pro gra mo wi
pod czas swo je go dwu ty go dnio we go po by tu. Od -
da je my na sze mu wspa nia łe mu Je ho wie wszel ką
chwa łę za to, że był dla nas do bry i ła ska wy, że po -
mi mo sze rzą cych się w na szym kra ju po rwań oraz
in nych pro ble mów zwią za nych z bez pie czeń stwem,
nasz brat i je go dro ga żo na prze by wa li u nas i od je -
cha li stąd bez żad nych wy pad ków czy in cy den tów.
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Je stem na praw dę bar dzo wdzięcz ny Wszech -
mo gą ce mu Je ho wie za wy zna cze nie Cie bie, nasz
dro gi Bra cie Ralphie He rzig na Opie ku na Wy ko -
naw cze go na szej słu żby, po nie waż oka zu jesz czy -
stą mi łość do Praw dy i bra ci na ca łym świe cie. Niech
Bóg bło go sła wi Two je ser ce i przed łu ży Two je dni
tak, byś mógł do ko ny wać więk szych dzieł.

Mie li śmy czte ry kon wen cje w ro ku 2010. W Ag -
ba do, w mar cu, te ma tem kon wen cji by ło: „Dla cze -
go mi łu ją cy Bóg do zwa la na ludz kie cier pie nie i tra -
ge die”. Mie li śmy przy wi lej wi zy ty bra ta Wil liam sa,
któ ry usłu żył nam w trzy dnio wym zgro ma dze niu.
Łącz na fre kwen cja wy nio sła 345 osób. Na stęp -
na by ła kon wen cja w Mbia kong, gdzie mia ło miej -
sce wiel kie oży wie nie po wie lo let nich za nie dba -
niach. Do owczar ni po wró ci li mię dzy in ny mi pier -
wot ni człon ko wie ra zem z ro dzi na mi. Obec ne by -
ły łącz nie 174 oso by. 

Trze cia kon wen cja od by ła się w sta nie Abia
w paź dzier ni ku. Ta kon wen cja by ła szcze gól na,
po nie waż są dzi li śmy, że bra cia nie bę dą mo gli pod -
ró żo wać z po wo du po rwań i in nych ohyd nych
prze stępstw po peł nia nych w tym sta nie. Rze czy wi -
ście, mat ka jed ne go z bra ci ze zbo ru w Aba zo sta -
ła po rwa na przez nie zna nych uzbro jo nych ban dy -
tów, pięć dni przed kon wen cją. Fre kwen cja by ła
im po nu ją ca, a z ła ski Je ho wy po rwa na zo sta ła
uwol nio na bez pła ce nia oku pu, któ re go wcze śniej
żą da no. Kon wen cja ta zbie gła się z pięć dzie sią tą
rocz ni cą od zy ska nia nie pod le gło ści przez Ni ge rię
po cza sach ko lo nial ne go znie wo le nia. Obec nych
by ło 160 osób.

Ostat nia kon wen cja od by ła się w sta nie Na sa ra -
wa i war ta jest wspo mnie nia, gdyż wi dzie li śmy

na niej ja sne wy peł nie nie się bi blij ne go pro roc twa,
że „oczy śle pych otwo rzą się na praw dę Bo żą”. Je -
den z obec nych, mło dy czło wiek, był au ten tycz nie
po ru szo ny przed sta wia ną Praw dą i pod szedł śmia -
ło z proś bą o ra dę. Po in for mo wał mnie, że je go za -
mie rze niem jest, by stu dio wać od stycz nia w szko -
le teo lo gicz nej w La gos pro wa dzo nej przez jed ną
z no mi nal nych de no mi na cji. Chciał, abym mu po -
wie dział, co ma ro bić po tym, jak przy szedł i usły szał
Praw dę. Po pro si łem go, aby po szedł i mo dlił się
przed pod ję ciem de cy zji. Za dzwo nił do mnie
po kon wen cji, by mi po wie dzieć, że zde cy do wał się
stać przy Praw dzie. Spę dzi na stęp ne sześć mie się cy
stu diu jąc z brać mi w zbo rze w Ag ba do. Jesz cze in -
ny brat, pa stor jed ne go z ko ścio łów, przy jął Praw dę
pod czas tej kon wen cji. Zde cy do wał, że przy łą czy się
do bra ta Si la sa w Akwan ga w ce lu gło sze nia Praw -
dy. Na tej kon wen cji obec nych by ło 140 osób.

Na ko niec wy ra ża my na szą wdzięcz ność
wszyst kim za mi łość oka za ną wzglę dem po stę pu
pra cy Kró le stwa w Ni ge rii. Wszech mo gą cy Je ho wa
na dal bę dzie ich zra szał swy mi bło go sła wień stwa -
mi w imie niu Je zu sa.

Piel grzy mi 1
Piel grzy mi po sił ko wi 1
Ewan ge li ści 12
Ze bra nia pu blicz ne 1 obec nych 201
Ze bra nia pół pu blicz ne 4 obec nych 1220
Ze bra nia do mo we 605 obec nych 5850
Prze by te ki lo me try 30756

Twój w słu żbie Bo żej,
Brat Wil lie S. Ebong,
Przed sta wi ciel w Ni ge rii

Spra woz da nie na sze go Przed sta wi cie la w Niemczech

Dro gi Bra cie He rzig, ła ska i po kój w dro gim imie -
niu Je zus!
Gdy spo glą da my wstecz na mi nio ny
rok i ana li zu je my wy da rze nia, wi dzi -
my, że świat szyb ko zmie rza ku znisz -
cze niu obec ne go po rząd ku. Spo łe czeń -
stwo co raz bar dziej po grą ża się w de -
gra da cji i de mo ra li za cji. W ostat nim ro -
ku ob ja wił się sła by stan mo ral ny głów -
nych ko ścio łów. Fa la skan da li zwią za -
nych z wy ko rzy sty wa niem sek su al -
nym wstrzą snę ła ko ścio łem ka to lic kim
w Eu ro pie. Niem cy nie by ły w tym wzglę dzie
wy jąt kiem. Od po cząt ku ro ku 2010 przy naj mniej
300 osób wy stą pi ło z za rzu ta mi do ty czą cy mi fi -

zycz ne go znę ca nia się lub sek su al ne go wy ko rzy -
sty wa nia przez księ ży w ca łych Niem czech. W lu -

tym prze wod ni czą ca Ra dy Ko ścio łów
Pro te stanc kich w Niem czech (EKD) zo -
sta ła zmu szo na do zło że nia re zy gna cji
po tym, jak zo sta ła za trzy ma na pi ja -
na za kie row ni cą. Ta or ga ni za cja pa tro -
nac ka jed no czy 25 mi lio nów nie miec -
kich pro te stan tów. Wszyst ko to do pro -
wa dzi ło do utra ty za ufa nia do in sty tu -
cji chrze ści jań skich. Bez wąt pie nia je -
ste śmy świad ka mi wy peł nia nia się pro -

roc twa Pań skie go o prze mi ja niu nie bios: „Nie bo
i zie mia prze mi ną, ale sło wa mo je nie prze mi ną”.
(Mat. 24:35). Jed nak lud Pa na w na szym kra ju za -
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kosz to wał du cho wych bło go sła wieństw pod czas
na szych dwóch kon wen cji, jed ne go do dat ko we -
go ze bra nia pół pu blicz ne go i ze brań w lo kal nych
zbo rach. 

W sierp niu 2010 ro ku mie li śmy przy wi lej usłu -
gi bra ta Ro ber ta Sten ro da. Nasz dro gi brat Ro bert
usłu żył nam czte re ma wy kła da mi w cią gu dwóch
dni. Je go usłu ga i spo łecz ność z nim by ły bło go sła -
wień stwem dla bra ci. Mie li śmy dwie kon wen cje:
jed ną wio sną w Vel bert, a dru gą je sie nią w Kaub.
Bra cia oce nia li owoc ną słu żbę i spo łecz ność z gosz -
czą cym mów cą – na szym dro gim bra tem Pio trem
Woź nic kim – oraz usłu gi na szych lo kal nych bra ci
na obu kon wen cjach. 

Cie szy my się, że spo ro lu du Pań skie go z ró -
żnych grup in te re su je się Praw dą Epi fa nicz ną (po -
przez In ter net). Wciąż je ste śmy w trak cie przy go -
to wy wa nia in te rak tyw ne go Wy kre su Pla nu Wie -
ków na na szą nie miec ką stro nę in ter ne to wą Sztan -

dar Bi blij ny, któ rą ma my na dzie ję skoń czyć na po -
cząt ku ro ku. Dro gi Bra cie, bra cia tu taj, w Niem -
czech, bar dzo oce nia ją pra cę wy ko ny wa ną przez
Cie bie i ro dzi nę Do mu Bi blij ne go. Koń cząc, prze sy -
ła my na szą cie płą bra ter ską mi łość To bie oraz
wszyst kim, któ rzy Ci po ma ga ją w Do mu Bi blij nym
i wszę dzie (Ef. 6:23, 24). Niech Pan ob fi cie Ci bło go -
sła wi i za cho wu je Cię w słu żbie nam wszyst kim.

Piel grzy mi 1
Piel grzy mi po sił ko wi 3
Ewan ge li ści 7
Ze bra nia pół pu blicz ne 30
Fre kwen cja 3 805
Ze bra nia do mo we 410
Fre kwen cja 4 852
Prze by te ki lo me try 40 952

Twój brat z je go ła ski
Ja nusz Puz drow ski, piel grzym,
Przed sta wi ciel w Niem czech

P A M I Ę T A M Y
Brat Wiesław Kładź ze zboru we Wrocławiu zmarł 23 sierpnia 2011 r. w wieku 76 lat.

W dniu 15 maja 2011r w wieku 72 lat zmarła siostra Eliza Tomkiewicz ze zboru w Sulistrowej.

Brat Cyryl Pakuła zmarł 10 września 2011 r.

30 października 2011 zmarł brat Piotr Bugaj ze zboru w Żdanowie.

Siostra Aniela Elżbieta Jamrozik ze zboru Przezmark–Anglity zmarła 8 listopada 2011 r. w wieku 89 lat.

W dniu 15 listopada 2011 r. zmarł brat Jan Grochowicz ze zboru w Łańcucie.

1 grudnia 2011 r. w wieku 91 lat zmarła siostra Maria Banaś ze zboru w Bydgoszczy.

8 grudnia 2011 r. w wieku 83 lat, zasnęła w Panu siostra Stanisława Dzięcioł ze zboru w Kędzierzynie-Koźlu.

Dro gi Bra cie Ralph,

Je śli cho dzi o po pu lar ność stro ny in ter ne to wej,
w ro ku 2010 udzie lo no 239 od po wie dzi na py ta nia
ze stro ny in ter ne to wej spo śród 462 za py tań wy sła -
nych na bi ble qu estion@bi ble stan dard.com oraz we -
bre spon se@bi ble stan dard.com. Od cza su po ja wie -
nia się przy ci sku „Py ta nia” na na szej stro nie in ter ne -
to wej od po wie dzie li śmy na po nad 500 py tań
od czy tel ni ków. Du ża część z nich po cho dzi od by -
łych świad ków Je ho wy, któ rzy pra gną in for ma cji
mo gą cych po móc im w wal ce o uczu cio wą i re li gij -
ną wol ność oraz od nie któ rych ba da czy Bi blii, któ -
rzy wcze śniej o nas nie wie dzie li. Z lo gi stycz ne go
punk tu wi dze nia mo żna stwier dzić, że ko re spon -
den cja do cie ra ła do nas z 19 ró żnych kra jów,
a w nie któ rych przy pad kach po ma ga li śmy zgła sza -
ją cym się oso bom na wią zać kon takt z na szym

przed sta wi cie lem w ich kra ju. Kil ka osób, któ re od -
kry ły nas za po śred nic twem na szej dzia łal no ści
na stro nie in ter ne to wej, by ło w tym ro ku po raz
pierw szy na kon wen cjach LHMM i sta ło się bar -
dziej sta łą czę ścią na szej spo łecz no ści, a in ne po -
pro si ły o wi zy tę usłu gu ją ce go bra ta. Je den brat
w Chi le pil nie pra cu je nad prze tłu ma cze niem wie -
lu na szych ma te ria łów przy dat nych do gło sze nia
na ję zyk hisz pań ski, a in ni ro bią to sa mo w nie któ -
rych lo kal nych ję zy kach In dii oraz Afry ki. Z pew no -
ścią Pan bło go sła wi na szą spo sob ność słu że nia Je mu
na szy mi ser ca mi i umy sła mi. Niech rok 2011 na dal
przy no si nam po dob ne do świad cze nia.

Po zo sta ję Two im współ słu gą,
Brat Jon Han ning,
Piel grzym po sił ko wy

Spra woz da nie z działalności internetowej w USA
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