
„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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ZGOD NIE z na szym zwy cza jem, w bie żą cym
ro ku ta kże bę dzie my ob cho dzić rocz ni cę

śmier ci na sze go dro gie go Od ku pi cie la w tym dniu,
w któ rym ona przy pa da, tj.
3 kwiet nia po go dzi nie szó stej
wie czo rem. Da ta ta od po wia -
da „czter na ste mu dniu pierw -
sze go mie sią ca” cza su księ ży -
co we go. Nasz Pan, ja ko an ty -
ty picz ny Ba ra nek Pas chal ny
(1 Kor. 5:7), zo stał ukrzy żo wa -
ny w dniu po prze dza ją cym
roz po czę cie „Świę ta Pas chal -
ne go”; i „tej no cy, któ rej był
wy da ny”, wziął chleb, przed -
sta wia ją cy Je go cia ło i sok z „owo cu wi no ro śli”,
przed sta wia ją cy Je go krew; po słu gu jąc się ty mi
em ble ma ta mi, usta no wił no wą Pa miąt kę, przez
któ rą du cho wi Izra eli ci mie li ob cho dzić swo ją

więk szą, an ty ty picz ną Pas chę, za pew nio ną przez
Je go „krew po kro pie nia”, któ ra jest sto so wa -
na przez wia rę, i Je go cia ło spo ży wa ne wia rą, sta -

no wią ce „praw dzi wie po -
karm” (Ja na 6:55).
Na sza uro czy stość nie ma nic
wspól ne go ze świę tem ob -
cho dzo nym przez Ży dów.
To, co oni obec nie ob cho dzą,
to ty dzień „Uczty”, pod czas
gdy my w dzień po prze dza -
ją cy ich ty dzień Uczty, ob -
cho dzi my śmierć Ba ran ka
Bo że go gła dzą ce go grzech
świa ta. Dzień, któ ry my ob -

cho dzi my, przed sta wia ca ły Wiek Ewan ge lii i Ty -
siąc le cia. Wszy scy człon ko wie Ko ścio ła, cia ła Chry -
stu sa Je zu sa, cier pie li z Nim pod czas Wie ku Ewan -
ge lii ja ko do bro wol ni ofiar ni cy. Dla nas ty dzień
Świę ta jest ty pem ra do ści oraz bło go sła wieństw ży -
cia chrze ści jań skie go, a dla świa ta ty pem chwa ły
i ra do ści, ja kie wkrót ce zo sta ną wpro wa dzo ne
w Ty siąc le ciu. Nasz Pan od no sząc się do tej Pa -
miąt ki po wie dział: „To czyń cie na pa miąt kę mo -
ją”. Apo stoł do da je: „al bo wiem ile kroć to czy ni cie,
śmierć Pań ską zwia stu je cie, aż przyj dzie” – aż
przyj dzie On w mo cy swo je go Kró le stwa i zbie rze
Ko ściół do Sie bie. Wie lu chrze ści jan po zwa la so bie
na ob cho dze nie tej Pa miąt ki w ró żnych okre sach –
co ty go dnio wych, co mie sięcz nych, co kwar tal nych,
itd., lecz w zgo dzie z prak ty ka mi pier wot ne go Ko -
ścio ła ro zu mie my, że my ślą na sze go Pa na by ło, by -
śmy ob cho dzi li to wy da rze nie tak jak ka żde in ne,
czy li w je go rocz ni cę. Rów nie do brze dziś mo gli by -
śmy po wie dzieć, że „ile kroć ob cho dzi my czwar te -
go lip ca, zwia stu je my De kla ra cję Nie pod le gło ści
Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki”. Ci, któ rzy ka -
żdej nie dzie li ob cho dzą śmierć na sze go Pa na sym -
bo li zo wa ną w „Ostat niej Wie cze rzy”, my lą ją z co -
ty go dnio wą „ucztą mi ło ści”, czy też „ła ma niem
chle ba” prak ty ko wa nym ka żde go Dnia Pań skie go
przez pier wot ny Ko ściół na pa miąt kę zmar twych -
wsta nia Pań skie go i otwo rze nia przez Nie go oczu
ich zro zu mie nia przy ła ma niu chle ba. Wła ści wie
ro zu mu jąc, wi dzi my że w tych co ty go dnio wych
ucztach ra do ści nie ma ni cze go, co by przy po mi na -
ło co rocz ne ob cho dze nie Pań skie go smut ku i śmier -
ci, a w związ ku z ty mi uczta mi, „kie lich” ni gdy nie
jest wspo mi na ny.
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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.

Pamiątkowa Wieczerza
3 kwietnia 2012 r.

Pascha w Egipcie
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Bra cia i sio stry w Che ster Springs bę dą ob cho dzić
Pa miąt ko wą Wie cze rzę upa mięt nia ją cą śmierć na -
sze go Od ku pi cie la za nas, na sze Przej ście z śmier -
ci do ży cia przez za słu gę Je go ofia ry oraz na sze
po świę ce nie, by pić z Je go „kie li cha” – wie czo rem
3 kwiet nia o godz. 20:00 pod ad re sem Bi ble Stan -
dard Mi ni stries, 1156 St. Mat thew’s Ro ad, Che ster
Springs, Pen syl wa nia. Przy ja cie le Praw dy, któ rym
bę dzie do god nie przy być na to ze bra nie, zo sta ną
ser decz nie po wi ta ni, ale ra dzi my nie opusz czać ze -
brań zbo rów ro dzi mych, gdzie kol wiek się one od -
by wa ją lub gdzie kol wiek mo gą się od być. Wy glą -
da na to, że żad na in na po ra nie sprzy ja tak bar dzo
ści słe mu po łą cze niu serc lu du Pań skie go, zwła sz -
cza że wy da je się ona rów nież być szcze gól ną go -
dzi ną po ku sze nia dla wszy st kich wy zna ją cych, iż
są na śla dow ca mi Pa na, któ rzy naj wy raź niej tak jak
Apo stoł Piotr, o tej po rze ro ku, w okre sie Pa miąt ki,
pod le ga ją szcze gól nym prze sie wa niom.

Ra da na sze go Pa na dla pierw szych uczniów
wy da je się być na dal szcze gól nie sto sow na o tej po -
rze ro ku: „Czuj cież a mó dl cie się, aby ście nie we szli
w po ku sze nie” (Mat. 26:41). Zda jąc so bie z te go
spra wę, star sze sys te my, gre ko ka to lic ki, rzym sko ka -
to lic ki, lu te rań ski, epi sko pal ny,
itd., na dal po prze dza ją Pa miąt -
kę po stem zwa nym Wiel kim
Po stem, któ re go prze strze ga nie
w du chu, a nie w for mie, uwa -
ża my za zwy czaj bar dzo po -
moc ny dla wie lu, nie tyl ko fi -
zycz nie, ale rów nież du cho wo.
„Wiel ki Pią tek” za stą pił Pa miąt -
ko wą Wie cze rzę pier wot nie ob -
cho dzo ną przez lud Pań ski, jak
rów nież nie znacz nie zmie nio -
no me to dę ob li cza nia dni. Czę -
ste ob cho dze nie przez pro te -
stan tów Wie cze rzy Pań skiej jest
opar te na pa pie skim ce le bro wa -
niu mszy, in sty tu cji, któ ra za -
rów no w teo rii, jak i prak ty ce
jest obrzy dli wo ścią dla na sze go
Pa na, gdyż w isto cie swej za -
prze cza zu peł nej sku tecz no ści pier wot nej ofia ry
na Kal wa rii. Wie rzy my, że lud Pań ski wszę dzie bę -
dzie „to czy nił” na pa miąt kę wiel kiej ofia ry
za grzech, nie tyl ko ja ko ze wnętrz ną pa miąt kę, lecz
rów nież, i to szcze gól nie, bę dzie się rów no cze śnie
kar mił Pa nem w swym ser cu przez wia rę, a pi jąc
z „kie li cha bło go sła wie nia” bę dzie na no wo zo bo -
wią zy wał się do po świę ce nia na śmierć z Nim. 

Ja kże świę te są wspo mnie nia sku pia ją ce się wo -
kół rocz ni cy śmier ci Pa na! Na umysł przy cho dzi

mi łość Oj ca uka za na w ca łym Pla nie Zba wie nia,
któ re go cen tral nym punk tem by ło po da ro wa nie
nam Sy na Bo że go ja ko na sze go Od ku pi cie la.
A w na szych my ślach po ja wia się w szcze gól no ści
Ten, któ ry od dał Sa me go Sie bie ja ko okup – rów -
no wa żną ce nę – za wszyst kich (1 Tym. 2:6). Wte dy
wia rą przy bli ża my się tym bar dziej do Te go, któ ry
„cier piał, spra wie dli wy za nie spra wie dli wych”
i z wdzię cz ny mi, prze peł nio ny mi ser  ca mi oraz
ocza mi peł ny mi łez wy szep tu je my: „Mój Zbaw ca!
Mój Od ku pi ciel! Mój Pan i Mistrz! On mnie umi ło -
wał i od dał Sa me go Sie bie za mnie”. Pieśń nr 276
[w an giel skim śpiew ni ku] mó wi: „Jak bło gie, jak ob -
fi tu ją ce w bło go sła wień stwa, są chwi le, któ re spę dzam
przed krzy żem; czer piąc ży cie, ra dość i po kój od mo je go
naj lep sze go i naj wier niej sze go Przy ja cie la”. Co za bło -
go sła wio na myśl, że Je mu za le ży na tym, by śmy
my śle li o Nim i na zy wa li Go na szym. On jest ta ki
wiel ki, wiel ce wy wy ższo ny po nad anio łów i wszel -
ką oso bę, ja ką mo żna wy mie nić, bę dąc za raz po sa -
mym Oj cu – a my je ste śmy tak nie zna czą cy, tak
nie do sko na li, tak nie god ni ta kiej przy jaź ni. A mi mo
to po myśl my, że „On nie wsty dzi się na zy wać nas
brać mi”, i że po do ba Mu się, kie dy upa mięt nia my

Je go śmierć, i że dał nam chleb
ma ją cy sym bo li zo wać Je go zła -
ma ne cia ło oraz wi no ma ją ce
sym bo li zo wać Je go prze la ną
krew – ten pierw szy sym bol
przed sta wia ludz ką na tu rę,
któ rą dał za nas, by wszyst kich
od ku pić, by wszy scy mo gli
z niej ko rzy stać; a ten dru gi
przed sta wia ludz kie ży cie, pra -
wo do ży cia oraz pra wa ży cio -
we, któ re od dał, a któ re za pew -
nia ją ży cie wiecz ne dla wszyst -
kich, któ rzy ze chcą je przy jąć!

Ja kże cu dow ną rze czą jest
od li cza nie, jak ro bi li Ży dzi i Je -
zus, dni i go dzin, aż do na dej -
ścia wła ści wej po ry, kie dy to Je -
zus za siadł osta tecz nie ze Swo -
imi ucznia mi, by ob cho dzić

śmierć ty picz ne go ba ran ka pas chal ne go i roz wa żać
wy zwo le nie pier wo rod nych Izra ela z wiel kie go
znisz cze nia, ja kie przy szło na Egipt oraz na stę pu -
ją ce póź niej wy ba wie nie do ko na ne po przez tych
pier wo rod nych dla ca łe go ty picz ne go Izra ela Bo że -
go! Ja kże cen ną rze czą jest wyjść po za typ wów czas
ob cho dzo ny i usły szeć, jak Mistrz bio rąc no we em -
ble ma ty mó wi: „to [ob cho dze nie Pas chy] czyń cie
[od tąd] na pa miąt kę mo ją!”. O tak! W Onym ukrzy -
żo wa nym wi dzi my obec nie „Ba ran ka Bo żego, któ -
ry gła dzi grzech świa ta” (Ja na 1:29). „Ba ra nek nasz

To czyń cie na pa miąt kę mo ją



4 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

wiel ka noc ny [pas chal ny] za nas ofia ro wa ny jest,
Chry stus. A tak ob chodź my świę to”; bo wiem ile -
kroć to czy ni my, śmierć Pań ską zwia stu je my aż
do cza su Je go przyj ścia – aż do cza su, gdy po na dej -
ściu Je go Kró le stwa, zo sta nie nam do zwo lo ne picie
z Nim no we go wi na (no we go ży cia i ra do ści)
w Kró le stwie (Mat. 26:29; 1 Kor. 5:7, 8; 11:26).

Ma my za szczyt nie tyl ko cie szyć się przy wi le ja -
mi wy ni ka ją cy mi z ofia ry Pa na (po przez ko rzy sta nie
z jej za słu gi oraz z do bro dziejstw z niej wy pły wa ją -
cych, a mia no wi cie: uspra wie dli wie nia, od ku pio -
nych praw i przy wi le jów re sty tu cji), lecz po nad to
Ko ściół zo stał za pro szo ny do udzia łu ze swo im Mi -
strzem w ofie rze i jej chwa leb nej na gro dzie. Je zus
po wie dział im: ka żdy, kto so li da ry zu je się z Mo im
dzie łem i je go wy ni ka mi, kto chciał by mieć udział
w mo im Kró le stwie i przy łą czyć się do dzie ła bło go -
sła wie nia świa ta, niech zo sta nie ta kże zła ma ny ze
Mną i niech przy łą czy się do Mnie w pi ciu kie li cha
sa mo za par cia aż do śmier ci. Do wszyst kich ta ko -
wych po wie dział: „Pij cie z nie go
wszy scy”. Apo stoł po twier dza tę
myśl mó wiąc: „Kie lich bło go sła -
wień stwa, któ ry bło go sła wi my,
czyż nie jest spo łecz no ścią krwi
[śmier ci] Chry stu so wej? Chleb [bo -
che nek], któ ry ła mie my, czyż nie
jest spo łecz no ścią [wspól no tą] cia ła
Chry stu so we go? Po nie waż jest je -
den chleb, my [człon ko wie cia ła
Chry stu so we go], ilu nas jest, sta no -
wi my jed no cia ło, wszy scy bo wiem
je ste śmy uczest ni ka mi jed ne go
chle ba”. Dro gi Pa nie, człon ko wie
Ko ścio ła z ocho tą je dli (przy swa ja -
li na swo je po trze by) za słu gę Two -
jej czy stej ludz kiej na tu ry ofia ro wa -
nej przede wszyst kim za nich pod -
czas Wie ku Ewan ge lii, dla ich us -
pra wie dli wie nia. Z chę cią ucze st ni czy li w kie li chu
cier pień z To bą, zda jąc so bie spra wę z te go, że cier -
pie nie z To bą jest bło gim przy wi le jem, że w słusz -
nym cza sie bę dą pa no wać z To bą na wie ki wie ków
(obec nie już pa nu ją z Pa nem), że bę dą miesz kać
z To bą i bę dą jak Ty, że bę dą dzie lić Two ją mi łość
i chwa łę ja ko Two ja ob lu bie ni ca. Obec nie ich wier -
ność zo sta ła już do wie dzio na, nie tyl ko w prze szłym
wy ko ny wa niu sym bo lu, lecz ta kże w rze czy wi sto ści.
Bło gi Pa nie, Ko ściół sły szał Twe Sło wo mó wią ce:
„Kie lich ci mój pić bę dzie cie, i chrztem, któ rym się ja
chrzczę, ochrzcze ni bę dzie cie”. Pa nie, człon ko wie
Ko ścio ła wie dzie li, ze sa mi z sie bie nie by li w sta nie
zło żyć ofia ry, lecz Twa ła ska by ła wy star cza ją ca, by
do pro wa dzić ich tam, gdzie obec nie sto ją po Two jej
pra wi cy w du cho wej fa zie Kró le stwa. 

Co po wie my o tych z nas te raz po świę co nych
Pa nu, któ rzy nie ży li w cza sie, gdy otwar te by ło
wy so kie po wo ła nie i stra ci li przez to tę spo sob -
ność? Czy na niej koń czy się wszel ka na dzie ja?
Z pew no ścią nie! A co ze Sta ro żyt ny mi God ny mi
od Abla do Ja na Chrzci cie la, kla są, do któ rej za pro -
sze nie by ło otwar te przez oko ło czte ry ty sią ce lat
i za mknę ło się na chwi lę przed otwar ciem po wo -
ła nia do Ko ścio ła (Żyd. 11:39-40)? Bę dą oni głów -
ną nie spło dzo ną kla są rzą dzą cą na zie mi pod czas
Wie ku Ty siąc le cia i bę dą wspie ra ni przez Mło do -
cia nych God nych i Po świę co nych Obo zow ni ków
Epi fa nii. Ich pra cą bę dzie po ma ga nie Pa nu
w ogrom nym dzie le wy ni ka ją cym z obu dze nia
zmar łych zie mi (Ja na 5:28, 29 w an giel skim prze -
kła dzie R.V.). Po mo gą oni ra sie ludz kiej uzy skać
do sko na łość na tu ry, któ ra zo sta ła utra co na przez
Ada ma w ogro dzie Eden.

Co za wspa nia ła myśl, że człon ko wie Ko ścio ła
by li wier ni w przy wi le ju pi cia z Je go kie li cha i by -

ciu ła ma ny mi z na szym Pa nem ja -
ko Je go cia ło. Wraz z Nim są oni
obec nie owym „Ko ścio łem pier -
wo rod nych, któ rych imio na są za -
pi sa ne w nie bie”, i ja ko ta cy bę dą
sta no wić Kró lew skie Ka płań stwo,
któ re pod na szym wspa nia łym
Naj wy ższym Ka pła nem wy pro -
wa dzi z ty picz nej egip skiej nie wo -
li wszyst kich tych nie wol ni ków
grze chu, któ rych wes tchnie nia
i mo dli twy o wy ba wie nie do tar ły
do uszu Pa na Sa ba oth [Pa na za -
stę pów; Grec ki Słow nik Stron ga,
ha sło nr 4519]. Mię dzy in ny mi, ta -
kie my śli bę dą po bu dzać wie lu
z lu du Pa na na ca łym świe cie
do te go, by spo tkać się w ma łych
gru pach (a nie któ rzy zu peł nie sa -

mi z Je zu sem) wie czo rem 3 kwiet nia, po go dzi nie
szó stej, by w przy pa da ją cą wów czas rocz ni cę
uczcić naj zna ko mit sze wy da rze nie w hi sto rii Bo że -
go Wszech świa ta. 

Pra gnie my za cho wać da tę tej rocz ni cy Pa -
miąt ki tak ści śle jak się da, cho ciaż ro zu mie my, że
nie mia ło by to ja kie goś wiel kie go zna cze nia, gdy -
by nie uda ło się nam za cho wać ści słej da ty. Tym,
co szcze gól nie ob cho dzi my, jest wy da rze nie, a nie
do kład ny dzień. Nie mniej jed nak, jak po ka zu je
Pan, jed no li ta co rocz na da ta jest czymś wiel ce
po żą da nym. Jedz cie i pij cie, o umi ło wa ni, mó wi
Ob lu bie niec do Swej Ma łżon ki (PnP 5:1). Jedz -
my i pij my z czcią, od da niem, z roz my słem, z mo -
dli twą, być mo że na wet ze łza mi, roz my śla jąc
o mi ło ści oraz ofie rze na sze go Od ku pi cie la i zo bo -

K i e  l i c h  c i  m ó j
p i ć  b ę  d z i e  c i e
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wią zu jąc się na no wo do by cia mar twym z Nim.
Spo tkaj my się z in ny mi oczysz czo ny mi, po świę -
co ny mi jed nost ka mi, któ re uzna ją Go za swój
okup i chcą to czy nić na Je go pa miąt kę, w prze -
ciw nym ra zie ob chodź my Pa miąt kę sa mot nie.
Niech ser ca wa sze bę dą tak peł ne rze czy wi sto ści
ob cho dzo nej Pa miąt ki, by, ogól nie rzecz bio rąc,
for my i ce re mo nie zo sta ły za po mnia ne, z wy jąt -
kiem tych, któ re są ko niecz ne dla za cho wa nia
przy zwo ito ści i po rząd ku. Przy go tuj cie za wcza su
ja kiś ro dzaj na po ju z „owo cu wi no ro śli”. My pre -
fe ru je my sok z ro dzy nek, któ ry Ży dzi uży wa li
za cza sów na sze go Pa na i uży wa ją po dziś dzień,
lub nie sfer men to wa ny sok z wi no gron; ja ko chleb
przy go tuj my ży dow ski nie kwa szo ny chleb – ma -
cę, bo wiem kwas jest sym bo lem grze chu i ze psu -
cia. Chleb wy ro śnię ty na dro żdżach nie jest wła -
ści wym sym bo lem na sze go Pa na „nie po ka la ne go

i odłą czo ne go od grzesz ni ków” i nie po wi nien
być uży wa ny. 

Ra do ścią bę dzie dla nas bez zwłocz ne otrzy ma nie
pocz tą spra woz dań od se kre ta rzy mia no wa nych
przez ka żdą ma łą gru pę – ze wsząd, na wet z tych
miejsc, gdzie „dwóch lub trzech” ze bra ło się w Je go
dro gim imie niu, a ta kże od tych, któ rzy ob cho dzi li
Pa miąt kę sa mot nie. Po czyń my wszyst kie przy go to -
wa nia wcze śniej, aby ten cen ny czas „spo łecz no -
ści” serc nie zo stał za kłó co ny przez spra wy na tu ry
go spo dar czej. Zjed nocz my się nie tyl ko w mo dli -
twie i wspól no cie, lecz ta kże, o ile to mo żli we, w na -
szych pie śniach sła wią cych Pa na. Niech ci, któ rzy
ob cho dzą pa miąt kę sa mot nie, zło żą spra woz da nia.
Niech Bóg nas wszyst kich bło go sła wi w ob cho dze -
niu Pa miąt ki śmier ci na sze go Zba wi cie la. 

K R Ó L O W A  S A B Y
Typ i Antytyp
1 Król. 10: 1-13; 2 Kron. 9: 1-12

WPO PRZED NIM ba da niu stwier dzi li śmy,
że słu żba bra ta John so na (an ty ty picz ne go

Sa lo mo na) i je go po moc ni ków, do któ rej przy łą -
czył się br. Jol ly (an ty ty picz ny Hi ram) oraz je go
po moc ni cy, w sfe rze Wiel kie go Gro na, Mło do cia -
nych God nych i tym cza so wo uspra wie dli wio -
nych w no mi nal nym ko ście le (Ofir), skut ko wa -
ła i bę dzie skut ko wać wy pro wa dza niem z niej
przez nich Bo skich Prawd, za let cha rak te ru itd.
Po nad to słu żba ta do pro wa dzi ła i bę dzie do pro -
wa dzać do te go, że wie lu usły szy o Praw dzie
i bę dzie o nią py tać. Gdy człon ko wie Wiel kiej
Kom pa nii oraz znaj du ją cy się wśród nich Mło do -
cia ni God ni przy chyl nie za re agu ją na Praw dę
epi fa nicz ną, uzna ją sie bie za ta ko wych – za an -
ty ty picz nych Le wi tów na Dzie dziń cu Epi fa nii.
Ro zu mie my, że wszy scy tym cza so wo uspra wie -
dli wie ni, któ rzy po świę ca ją się przed 16 wrze śnia
1954 r., sta ną się po ten cjal ny mi człon ka mi kla sy
Mło do cia nych God nych; i gdy w po dob ny spo -
sób za re agu ją na Praw dę epi fa nicz ną, rów nież
uzna ją sie bie za ta ko wych – za an ty ty picz nych
Le wi tów na Dzie dziń cu Epi fa nii. Do paź dzier -

ni ka 1954 r. Dzie dzi niec Epi fa nii zo sta nie prób -
nie ukoń czo ny co do człon ko stwa i od tam te go
cza su no wo po świę ca ją cy się nie bę dą nań
przyj mo wa ni.

Ci tym cza so wo uspra wie dli wie ni, któ rzy nie
po świę ca ją się do paź dzier ni ka 1954 r., stra cą swo -
je sta no wi sko na Dzie dziń cu Epi fa nii (Obj. 22:11)
i sta ną się czę ścią Obo zu Epi fa nii wraz z wie lu
in ny mi, któ rzy w póź niej szym okre sie przyj mą
Je zu sa ja ko swe go Zbaw cę i Kró la, włącz nie z na -
wró co nym cie le snym Izra elem. Wie lu z tych Obo -
zow ni ków bę dzie pra gnę ło po świę cić się, co nie -
wąt pli wie bę dzie rze czą słusz ną, al bo wiem je dy -
nie ci, któ rzy osta tecz nie po świę cą się, czy to
w tym, czy w przy szłym Wie ku, otrzy ma ją ży cie
na ja kim kol wiek po zio mie. Cho ciaż wszy scy po -
świę ca ją cy się po 1954 ro ku, a przed roz po czę -
ciem Re sty tu cji nie osią gną przez to sta no wi ska
na Dzie dziń cu Epi fa nii, to jed nak ja ko po świę ce -
ni bę dą zaj mo wać wy ższe sta no wi sko przed Pa -
nem od in nych z Obo zu Epi fa nii. Je śli wier nie
wy peł nią swo je po świę ce nie, zo sta ną praw do po -
dob nie na gro dze ni naj wy ższym sta no wi skiem

PT ‘12, 2-4
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wśród qu asi -wy bra nych („sy nów” z Jo ela 2:28
oraz Iz. 60:4), któ rzy ja ko dru go rzęd ne ziem skie
na sie nie pod zwierzch nic twem klas Sta ro żyt nych
i Mło do cia nych God nych, bę dą cych pierw szo -
rzęd nym ziem skim na sie niem, zo sta ną szcze gól -
nie uży ci, w więk szym stop niu niż resz ta kla sy re -
sty tu cyj nej, w bło go sła wie niu wszyst kich na ro -
dów zie mi.

Gdy już po świę ce ni al bo za mie rza ją cy
się po świę cić Obo zow ni cy Epi fa nii
wcho dzą po raz pierw szy w kon -
takt z br. John so nem [w dal -
szej czę ści ar ty ku łu skró to -
wo okre śla nym ja ko „J.”],
zwła sz cza w pi smach
Praw dy („A kró lo wa
Sa by usły szaw szy sła -
wę o Sa lo mo nie” –
1 Król. 10: 1,2;
2 Kron. 9:1) i do wia -
du ją się, jak Bo skie
przy mio ty są
w nich ob ja wio ne
(„i o imie niu Pań -
skim” [do słow nie
przy na le żnych do
imie nia Pań skie go]),
wte dy przy bli ża ją się
do J. oraz pism Praw -
dy, aby je do świad czyć
(1 Tes. 5:21) wie lo ma
trud ny mi py ta nia mi
w sfe rze po słu gi Pra w dy J.
(„przy je cha ła do Je ru za le -
mu, aby do świad cza ła Sa lo mo -
na w za gad kach” – 2 Kron. 9:1;
1 Król. 10:1,2;). Przy pro wa dzą oni ze
so bą wiel ką rze szę nie po świę ca ją cych się,
lecz ba da ją cych Praw dę zwo len ni ków („z wiel -
kim bar dzo pocz tem”); a ta kże or ga ni za cje („wiel -
błą dy”), wy bor ne ludz kie wła dze, któ re są skład -
ni ka mi łask („won ne rze czy”), ob fi tość spraw Bo -
skich („zło ta bar dzo wie le”), oraz ła ski cha rak te -
ru („dro gie go ka mie nia”). Gdy przyj dą do J., czy
to oso bi ście, czy też do pism Praw dy („a przy -
szedł szy do Sa lo mo na”), w ta kich kon tak tach bę -
dą kon sul to wać się ra zem od no śnie do ka żde go
aspek tu Praw dy, o któ rym pra gną się cze goś do -
wie dzieć („mó wi ła z nim o wszyst kim, co mia ła
w ser cu swo im”), z ta kim skut kiem, że na wet
na ich naj bar dziej za wi łe py ta nia od no śnie
do kwe stii, na któ rych zro zu mie nie na stał czas,

otrzy ma ją za do wa la ją cą od po wiedź („Ale jej od -
po wie dział Sa lo mon na jej wszyst kie sło wa; nie
by ło nic skry te go przed kró lem, na co by jej nie
od po wie dział”. – 1 Król. 10:3; 2 Kron. 9:2).

WY NI KI BA DA NIA PRAW DY
Kie dy ci, któ rzy al bo już są Po świę co ny mi Obo -
zow ni ka mi Epi fa nii, al bo nie ba wem ma ją ni mi
zo stać, bę dą stop nio wo przy cho dzić do zna jo -

mo ści i zro zu mie nia Praw dy po da wa nej
przez J. i za war tej w pi smach Praw -

dy („wi dząc kró lo wa (…) wszy st -
ką mą drość Sa lo mo no wą” –

1 Król. 10:4; 2 Kron. 9:3);
epi fa nicz ny lud Bo ży usy -

s  te ma ty zo wa ny w kil ku
kla sach i wy ko nu ją cy
pra cę epi fa nicz ną oraz
usta no wio ną przez J.
sfe rę wy ko naw czą
(„i dom, któ ry był
zbu do wał” – mo wa
jest tu al bo o świą -
ty ni, al bo o pa ła cu
Sa lo mo na); ro dzaj,
ob fi tość i ró żno rod -
ność du cho we go
po kar mu (zob.
1 Król. 4:22, 23), któ -

ry on za pew nił („po -
tra wy sto łu je go” –

1 Król. 10:5; 2 Kron.
9:4); za rzą dze nia dla sług

je go („sia da nia sług je go”
[miej sca im przy dzie lo ne]);

słu żbę je go za gra nicz nych
przed sta wi cie li, piel grzy mów,

itd. („sta wa nia słu żą cych mu”) oraz
ich urzę do we upraw nie nia („sza ty ich”); je -

go głów nych zwo len ni ków („pod cza szych”)
oraz ich urzę do we upraw nie nia („sza ty ich”);
oraz ro dzaj ży cia pro wa dzo ny przez J. ja ko słu -
gę Bo że go („scho dy [pięk ne scho dy] po któ rych
wstę po wał do do mu Pań skie go” [cho ciaż kró lo -
wa Sa by nie zo sta ła wpusz czo na do świą ty ni,
nie wąt pli wie wi dzia ła ją z ze wnątrz, co w an ty -
ty pie po ka zu je, że Po świę ce ni Obo zow ni cy Epi -
fa nii, cho ciaż nie do pusz czo no ich do sta no wisk
Ma lucz kie go Stad ka, Wiel kiej Kom pa nii ani
Mło do cia nych God nych, z po wo du swo je go po -
świę ce nia bę dą mie li głęb szą oce nę rze czy od no -
szą cych się do tych wy ższych sta no wisk w po -
rów na niu z ja ki mi kol wiek in ny mi Obo zow ni -
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ka mi). Gdy zro zu mie ją wszyst kie te rze czy, ich
re ak cja na nie bę dzie na stę pu ją ca: 

(1) Bę dą zdu mie ni i prze ję ci zdzi wie niem
(„zdu mie wa ła się bar dzo”);

(2) Po twier dzą praw dzi wość wie ści, któ ra
w ich wła snej sfe rze dzia łal no ści uprzed nio do -
tar ta do nich od no śnie do pra cy J. oraz Praw dy
(„rze kła (...) praw dzi wa to mo wa, któ rą sły sza -
łam w zie mi mo jej o spra wach two ich i o mą -
dro ści two jej” – 1 Król. 10:6; 2 Kron. 9:5) oświad -
cza jąc, że nie mo żna zro zu mieć, uwie rzyć i oce -
nić Praw dy przez sa mo słu cha nie, jak in ni o niej
mó wią, że naj pierw trze ba sa me mu wejść
w bez po śred ni kon takt z Praw dą, ba dać ją i po -
jąć dla sa me go sie bie („Ale nie wie rzy łam po -
wie ściom onym, aż sa ma przy je chaw szy, oglą -
da łam to oczy ma swy mi” – 1 Król. 10:7; 2 Kron.
9:6) i że nim sa mi ją zba da li, nie przed sta wio no
im na wet po ło wy głę bo ko ści, pięk na i wspa nia -
ło ści, ja kie te raz w niej wi dzą („Ale mi te go nie
po wie dzia no i po ło wy”). Przy zna ją oni ta kże, iż
wspa nia łe roz wi nię cia Praw dy na cza sie po da -
ne przez J. oraz je go pi sma („o wiel kiej mą dro -
ści two jej”), oraz ob fi te bło go sła wień stwa Du -
cha („do broć” [„po myśl ność” w an giel skim
prze kła dzie KJV]), da le ko prze wy ższa ją wszel -
kie wie ści sły sza ne o nich („prze sze dłeś sła wę,
o któ rej sły sza łam”).

(3) Roz po zna ją bło go sła wio ny stan bra ci z Ma -
lucz kie go Stad ka („bło go sła wie ni mę żo wie
twoi” – 1 Król. 10:8; 2 Kron. 9:7), Wiel kiej Kom -
pa nii oraz kla sy Mło do cia nych God nych („bło -
go sła wie ni ci słu dzy twoi”), któ rzy wier nie słu -
ży li i na dal słu żą w har mo nii z Praw dą na cza -
sie, jej Du chem oraz za rzą dze nia mi, pod kie -
run kiem J. („któ rzy sto ją przed to bą za wsze”)
i któ rzy cie szą się przy wi le jem otrzy my wa nia
Praw dy na cza sie przez je go po słu gę („a słu cha -
ją mą dro ści two jej”).

(4) Z wdzięcz no ści oraz mi ło ści za otrzy ma -
ne bło go sła wień stwa, szcze gól nie za swój więk -
szy wgląd w wiel kie Bo skie przy mio ty ob ja wio -
ne w Praw dzie na cza sie, bę dą oni przy pi sy wać
wszel kie uwiel bie nie, cześć i chwa łę Je ho wie
(„Nie chże bę dzie Pan, Bóg twój, bło go sła wio ny”
– 1 Król. 10:9; 2 Kron. 9:8). Bę dą się ta kże ra do -
wać, że Bóg po bło go sła wił J. Swą Praw dą
na cza sie i jej Du chem („któ ry cię so bie upodo -
bał”), oraz po wie rzył mu ja ko Swo je mu Wy ko -
naw cy prze wo dze nie ca łe mu lu do wi Epi fa nii
oprócz Ma lucz kie go Stad ka, cho ciaż J. spra wo -

wał pie czę rów nież nad nim („po sa dził na sto -
li cy swo jej za kró la przed (...) Bo giem (...) na sto -
li cy Izra el skiej”), z po wo du nie prze mi ja ją cej mi -
ło ści do Swe go lu du („prze to, iż Pan umi ło wał
Izra ela na wie ki”), co po bu dzi ło Bo ga do te go,
że by mia no wać J. Swym wy ko naw cą na Epi fa -
nię („po sta no wił cię kró lem”), by po ma gał
w ugrun to wy wa niu Je go lu du w ró żnych sta no -
wi skach zaj mo wa nych przed Nim („aby go
umoc nił na wie ki”) oraz by prze wod ni czył Je go
epi fa nicz ne mu lu do wi w Praw dzie i spra wie dli -
wo ści („abyś czy nił sąd i spra wie dli wość”).

(5) Z po wo du te go, co zro zu mie ją, usły szą
i do świad czą w kon tak tach z J. oraz Praw dą, ci,
któ rzy już są Po świę co ny mi Obo zow ni ka mi Epi -
fa nii al bo nie ba wem ma ją ni mi zo stać, z ca łe go
swe go czło wie czeń stwa przed sta wią J. zna jo mość
Bo skich spraw, uzna jąc go za mia no wa ne go
przez Bo ga słu gę w Ma lucz kim Stad ku („I da ła
kró lo wi 120 [10 x 12] ta len tów zło ta” – 1 Król.
10:10; 2 Kron. 9:9).

(6) Przed sta wią oni ob fi tość wy bor nych ludz -
kich władz, któ re są skład ni ka mi łask („rze czy
won nych bar dzo wie le”).

(7) Przed sta wią oni ta kże ła ski cha rak te ru
(„ka mie nia dro gie go”), któ re już roz wi nę li
w pew nej mie rze.

Z ostat nich dwóch czy trzech punk tów wi -
dzi my, że wszy scy człon ko wie kró lo wej Sa by,
któ rzy przed ze tknię ciem się z Praw dą by li nie -
po świę ce ni, po świę cą się przy naj mniej do te go
cza su. A po nie waż po wo ła nie do kla sy Mło do -

br. Paul S.L. Johnson
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cia nych God nych za my ka się, za nim po świę ci
się ja ki kol wiek czło nek Obo zu Epi fa nii (w prze -
ciw nym ra zie miał by sta no wi sko na Dzie dziń cu,
a nie w Obo zie Epi fa nii), kla sa kró lo wej Sa by
jest ostat nią kla są wy bor czą, któ ra po świę ci się
przed otwar ciem Go ściń ca Świą to bli wo ści dla

ro dza ju ludz kie go w ogól no ści; bę dą oni ostat -
nią kla są wy bor czą po świę co ne go lu du Bo że go
Wie ku Ewan ge lii, któ ra przy nie sie Pa nu w po -
świę ce niu swo je wy bor ne ludz kie wła dze ja ko
skład ni ki łask, pod czas pa no wa nia grze chu, gdy
są jesz cze otwar te przy wi le je cier pie nia dla spra -
wie dli wo ści dla ce lów Świą ty ni Epi fa nii, by po -
ma gać w bu do wie Obo zu Epi fa nii pod kie row -
nic twem J. („Nie przy szło ni gdy po tem tak wie -
le won nych rze czy, ja ko da ła kró lo wa Sa by kró -
lo wi Sa lo mo no wi”).

Oczysz cze ni Le wi ci pod kie row nic twem bra -
ta Jol ly’ego i J. („Nad to słu dzy [okrę ty] Hi ra ma
i słu dzy Sa lo mo no wi” – 1 Król. 10:11; 2 Kron. 9:10),
któ rzy za czerp nę li i na dal bę dą czer pać ob fi tość
Bo skich rze czy („zło ta”) ze słu żby w sfe rze Wiel -
kiej Kom pa nii, kla sy Mło do cia nych God nych
i tym cza so wo uspra wie dli wio nych w no mi nal -
nym ko ście le („z Ofir”), przy pro wa dzi li i na dal
bę dą przy pro wa dzać z tej sfe ry wie lu Mło do cia -
nych God nych („.przy nio sły z Ofir drze wa al mu -
gi mo we go” [drze wa san da ło we go]) do sfe ry
Praw dy i jej Du cha, a po nad to przy nio są oni wy -
śmie ni te ła ski cha rak te ru („ka mie nia dro gie go”).
J. ja ko Pań ski wy ko naw ca na Epi fa nię uży wał
i na dal bę dzie uży wał Mło do cia nych God nych
(po ka za nych wy żej) w do po ma ga niu in nym, by
mo gli osią gnąć sto sow ne dla sie bie sta no wi ska
w Świą ty ni Epi fa nii („po czy nił król z one go drze -

wa al mu gi mo we go scho dy do do mu Pań skie go”
– 1 Król. 10:12; 2 Kron. 9:11) oraz by mo gli wejść
w sfe rę J. ja ko Pań skie go Wy ko naw cy na Epi fa nię
(„do do mu kró lew skie go”); w do dat ku uży je on
ich do wy ja śnie nia sto sow nych ustę pów w Bi blii
(„har fy”) w wy kła dach o Pla nie Wie ków itd.; jak
rów nież w wy ja śnia niu To mów (lut nie), a szcze -
gól nie Pierw sze go To mu po przez ba da nia be re ań -
skie, dla na uki Sło wa Bo że go („śpie wa kom”). Kla -
sa Mło do cia nych God nych, ja ko ta ka, po przed nio
ni gdy nie by ła za an ga żo wa na w słu żbę te go ro -
dza ju na tak sze ro ko za kro jo ną ska lę wśród
uprzy wi le jo wa ne go lu du Bo że go („nie wi dzia no
przed tem ni gdy ta kich rze czy w zie mi Judz kiej”).

Po nad to J. przez Praw dę i jej za rzą dze nia
speł ni wszyst kie pra gnie nia tych Po świę co nych
Obo zow ni ków Epi fa nii po cho dzą ce od Bo ga
(„Król ta kże Sa lo mon dał kró lo wej Sa by wszyst -
ko, cze go chcia ła” – 1 Król. 10:13; 2 Kron. 9:12),
wszyst ko to, o co bę dą pro sić w zgo dzie z Bo ską
wo lą („cze go żą da ła”), wraz z hoj nym da rem
w po sta ci wie lu in nych za ry sów Praw dy, o któ -
re nie py ta li, z od po wied ni mi bło go sła wień stwa -
mi („oprócz te go, co jej dał z do brej wo li rę ką
kró lew ską”) o wie le prze wy ższa ją cy mi to, co
mo gło by być trak to wa ne ja ko re kom pen sa ta
za od da nie ca łe go swe go czło wie czeń stwa Pa nu
w po świę ce niu („oprócz na gro dy za to, co by ła
przy nio sła do kró la”). Po tym, jak ci Po świę ce ni
Obo zow ni cy Epi fa nii usły szą o Praw dzie na cza -
sie, zba da ją ją, przy swo ją so bie oraz za re agu ją
na wspa nia łe bło go sła wień stwa za war te w niej
i jej za rzą dze niach, wte dy, cał kiem zresz tą słusz -
nie, zwró cą swo ją uwa gę na opo wia da nie o tym
in nym, szcze gól nie w swo jej wła snej po przed -
niej sfe rze dzia ła nia („po tem się wró ci ła i od je -
cha ła do zie mi swej”). Do po ma gać im w ta kim
świad cze niu o Kró le stwie bę dzie mnó stwo ba -
da ją cych Praw dę, lecz nie po świę co nych zwo -
len ni ków („ona i słu dzy jej”). Po przez ta kie
świad cze nie po zy ska ją oni nie tyl ko in nych
do Obo zu Epi fa nicz ne go, ale rów nież po mo gą
w przy go to wa niu świa ta na wej ście do Obo zu
Ty siąc le cia. Tak więc, w ni niej szym ty pie oraz
an ty ty pie znaj du je my pięk ny opis kla sy po świę -
ca ją cej się mię dzy paź dzier ni kiem 1954 r.
a otwar ciem Dro gi Świę to ści [Go ściń ca Świę to -
bli wo ści] oraz te go, jak jej człon ko wie bę dą po -
stę po wać w ba da niu, prak ty ko wa niu i roz po -
wszech nia niu Praw dy. Dzię ku je my Bo gu za tak
chwa leb ną per spek ty wę!

PT ‘12, 5-7

Król
Salomon
i słynna
Królowa

Saby
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AN TY TY PICZ NY ELI ZE USZ
(15) 2 Król. 2:9,10: „Te dy rzekł Eli ze usz: Pro szę
niech bę dzie dwój na sob ny duch twój we mnie; ale
mu on [Eliasz] od po wie dział... tak ci się sta nie”.
To, że jest coś nie w po rząd ku w tłu ma cze niu
„dwój na sob ny duch twój”, jest wi docz ne z fak tu,
że Bóg nie udzie li dwa ra zy ty le Swe go Du cha in -
nym, co Swo je mu wier ne mu Ma lucz kie mu Stad ku,
któ re mu ze wszyst kich
stwo rzeń udzie la naj więk -
szej mia ry Swe go Du cha.
He braj skie wy ra że nie pe
she nay im, prze tłu ma czo ne
tu na „dwój na sob ny”, wy -
stę pu je tyl ko w dwóch in -
nych ustę pach Sta re go Te -
sta men tu – (Zach. 13:8;
5 Moj. 21:17). W pierw -
szym z nich wy ra że nie to
prze tłu ma czo no ja ko
„dwie czę ści”, tj. dwie kla -
sy: Ma lucz kie Stad ko
i Wie l ka Kom pa nia (zob.
Ko men tarz Be re ań ski);
a w 5 Moj. 21:17, tak jak
w 2 Król. 2:9, prze tłu ma -
czo no je ja ko „dwój na sób”
[w an giel skim prze kła dzie
KJV; w Bi blii Gdań skiej od -
da no je ja ko „dwo ja ką
część”]. Tłu ma cze nie to jest oczy wi ście nie po praw -
ne, bo je że li np. oj ciec w Izra elu miał pię ciu sy -
nów, to nie dzie lił dzie dzic twa na sześć rów nych
czę ści i nie da wał dwóch czę ści pier wo rod ne mu,
a ka żde mu z po zo sta łych czte rech sy nów po jed nej
czę ści; pier wo rod ny bo wiem za zwy czaj otrzy my -
wał przy tła cza ją cą więk szość dzie dzic twa i by ło to
zgod ne z ów cze snym pra wem, tak jak obec nie ma
to miej sce wśród ary sto kra cji w Wiel kiej Bry ta nii.
Rzecz z pier wo rod ny mi izra el ski mi wy glą da ła na -
stę pu ją co: two rzy li oni dwie kla sy; po śmier ci oj ca
sta wa li się gło wa mi swo ich ro dzin – oj ca mi ro dzin,
jak rów nież po zo sta wa li sy na mi. Wy da je się, że
wy ra że nie pe she nay im w 5 Moj. 21:17 ozna cza te
dwie re la cje, usta na wia ją ce pier wo rod nych dwo -
ma kla sa mi. Wi dzi my więc, że w tych dwóch ustę -
pach Pi sma Świę te go, je dy nych w Bi blii po -
za 2 Król. 2:9, w któ rych wy stę pu je wy ra że nie pe

she nay im, ozna cza ono dwie kla sy. Ta kie wy da je
się też być je go zna cze nie w 2 Król. 2:9: „Niech bę -
dą ze mnie dwie kla sy [dzia ła ją ce] w du chu two im
[w mo cy oraz urzę dzie mów cze go na rzę dzia Bo ga
do Izra ela]”.

(16) Wie lu jest za zna jo mio nych z fak tem, że
„on Słu ga” na uczał, iż Eli ze usz jest ty pem na Wiel -
ką Kom pa nię oraz Sta ro żyt nych God nych, tj. dwie

kla sy (Prze dru ki Stra żni cy
R 3429, 4758, 5772 u gó ry,
ak. 3, 5780, ak. 2, 5845, 5846;
P 2 str.265, 266). A za tem,
2 Król. 2:9 we wła ści wym
prze kła dzie na ucza, że Eli -
ze usz jest ty pem na dwie
kla sy. Wie lu rów nież jest
świa do mych fak tu, że „on
Słu ga” na uczał, iż po za -
mknię ciu wy so kie go po -
wo ła nia w 1881 r., po wsta -
nie „kla sa po dob na” do
Sta ro żyt nych God nych i że
kla sa ta bę dzie po wią za -
na w na gro dzie i urzę dzie
ze Sta ro żyt ny mi God ny mi
w Wie ku Ty siąc le cia (P
6 str. 156, par. 1,2; R 4836,
par. 3-6, 10, 11; 5761, kol. 2,
par. l i 2; Ksią żka Py tań str.
151, 152 [nu me ry stron

w wer sji an giel skiej]). Je go na ucza nie da je nam
klucz umo żli wia ją cy peł ne wy tłu ma cze nie te go
wer se tu. Oczy wi ście w an ty ty pie 2 Król. 2:9,10 Sta -
ro żyt ni God ni nie bra li oso bi ście udzia łu, po nie -
waż w an ty ty pie wer se ty te wy peł ni ły się po 16
wrze śnia 1914 r., a przed 27 czerw ca 1917 r., pod -
czas gdy Sta ro żyt ni God ni nie zo sta li jesz cze wzbu -
dze ni z gro bów. Jak więc mo że my po go dzić te fak -
ty z tym ustę pem Pi sma Świę te go? Od po wia da -
my: Sta ro żyt ni God ni by li obec ni i prze ma wia li re -
pre zen ta tyw nie w swo ich to wa rzy szach, Mło do -
cia nych God nych, tak sa mo jak re pre zen ta tyw nie
bra li udział w Mło do cia nych God nych w resz cie
an ty ty pów czy nów Eli ze usza; wszyst kie te czyn no -
ści są ty pem rze czy, któ re wy da rzy ły się przed po -
wsta niem Sta ro żyt nych God nych z mar twych, cho -
ciaż mo że my spo dzie wać się dru gie go wy peł nie nia
po po wro cie Sta ro żyt nych God nych. Pa trząc z te -

Eliasz na masz cza Eli ze usza

Część III
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go punk tu wi dze nia, za uwa ża my, że 2 Król. 2:9,10
na ucza, iż Mło do cia ni God ni ma ją dział z Wiel ką
Kom pa nią w by ciu mów czym na rzę dziem Bo ga
do no mi nal ne go du cho we go Izra ela – dzie lą
upraw nie nia sym bo li zo wa ne przez płaszcz Elia sza
(E 3, str. 70, par. 9).

JA ŁO WI CA
(17) Nie po win no nas dzi wić, że br. Rus sell po łą czył
dwie kla sy, po da jąc, że w ty pie przed sta wio ne są
w jed nej oso bie (Eli ze uszu), po nie waż po dob ne
po łą cze nia zo sta ły do ko na ne w in nych ty pach.
Zau wa żmy 1 Moj. 15:9, gdzie przed sta wio ne są
trzy zwie rzę ta i dwa pta ki, któ re Bóg ka zał wziąć
Abra ha mo wi na ofia rę – po jed nym spo śród by -
dła, kóz, owiec, sy no gar lic i go łę bi – włą cza jąc
w ten spo sób wszyst kie ro dza je zwie rząt i pta ków,
któ re Bóg prze zna czył na ofia rę. Z E 5, str. 162-164,
do wia du je my się, że te pięć zwie rząt przed sta wia
pięć klas, któ re bę dą mniej lub wię cej odłą czo ne dla
Bo ga spo śród ro dza ju
ludz kie go od cza su
Przy mie rza Abra ha -
mo we go za war te go
w 2045 r. p.n.e. do cza -
su, kie dy ostat ni czło -
nek Ma lucz kie go Stad -
ka (głów ne go Na sie -
nia) zo sta nie za pie czę -
to wa ny na czo le 3960
lat póź niej, w 1916 r.
[wiek zwie rząt i pta -
ków wy no sił ra zem 11
lat, 11 x 360 rów na się
3960; R 3957, szp. 2; PT
„71, str. 67, par. 1,2; 68,
par. 9,10]. Ro zu mie my,
że ja ło wi ca (1 Moj.
15:9; Cie nie Przy byt ku
str. 105-112) przed sta -
wia God nych (za rów -
no Sta ro żyt nych, jak i Mło do cia nych God nych, te
dwie kla sy są tu roz wa ża ne ja ko przed sta wio ne
łącz nie w jed nym zwie rzę ciu); ko za przed sta wia
Wiel ką Kom pa nię; ba ran kla sę Chry stu sa; sy no -
gar li ca qu asi -wy bra nych spo śród wier nych wie -
rzą cych w Przy mie rze i prak ty ku ją cych spra wie dli -
wość cie le snych Izra eli tów; a mło dy go łąb przed -
sta wia qu asi -wy bra nych, wier nych tym cza so wo
uspra wie dli wio nych chrze ści jan z po gan i Ży dów.
Roz cię cie zwie rząt po ka zu je zu peł ne po świę ce nie
klas przed sta wia nych przez te zwie rzę ta; a brak
roz ci na nia pta ków przed sta wia nie zu peł ne po -
świę ce nie tych cie le snych Izra eli tów i tym cza so wo
uspra wie dli wio nych. Wszyst kie te pięć klas by ło

obec nych w nie któ rych swo ich człon kach (Sta ro -
żyt ni God ni by li obec ni re pre zen ta tyw nie w Mło -
do cia nych God nych ja ko człon kach tej sa mej ogól -
nej kla sy God nych), gdy na wio snę 1916 r. ostat ni
czło nek Ma lucz kie go Stad ka zo stał za pie czę to wa -
ny na czo le. Wszyst kie te pięć klas, ja ko ró żne go ro -
dza ju na sie nie Abra ha ma, ma przez wia rę udział
w obiet ni cach da nych Abra ha mo wi (Gal. 3:7,9).
Zaj mu jąc ró żne sta no wi ska, wszyst kie zo sta ną uży -
te w ró żnym stop niu sto sow nie do mia ry ich wier -
no ści w tym ży ciu, do bło go sła wie nia wszyst kich
ro dzin zie mi w cza sie re sty tu cji. Szcze gó ło we wy -
ja śnie nie 1 Moj. 15 rozdz. ja ko ca ło ści znaj du je się
w PT ‘59, str. 20-23.

RZE KA EU FRA TES

(18) W 1 Moj. 2:10-14 opi sa na jest rze ka na stę pu ją -
cy mi sło wy: „rze ka wy cho dzi ła z Eden dla od wi lża -
nia sa du; i stam tąd dzie li ła się na czte ry głów ne rze -
ki”. Na stęp nie po da ne zo sta ją na zwy i opis tych

czte rech rzek: Fy son,
Gi hon, Chy de kel i Eu -
fra tes. W an ty ty pie
z przy pi sa ne go do sko -
na łe go czło wie czeń -
stwa i przy pi sa nych
do sko na łych wa run -
ków, Bóg spra wia, że
wy brań cy roz wi ja ją się
w czte rech kla sach, po -
przez któ re Praw da,
Wo da Ży wo ta, pły nie
do in nych, w obec nym
ży ciu w spo sób ogra ni -
czo ny, a w Ty siąc le ciu
zu peł nie oraz ob fi cie:
(a) Ma lucz kie Stad ko
(„Fy son”, roz prze strze -
nia ją cy się, swo bod nie

pły ną cy) w swo jej słu -
żbie Praw dy opa su je ca -

łą sfe rę Praw dy i jej Du cha („He wi la”, okrąg),
włącz nie z praw dą o Bo skich spra wach, ta kich jak
osią gnię cie Bo skiej na tu ry („zło to zie mi onej jest
wy bor ne”); 2 Pio tra 1:4; praw dą, któ ra jest czy sta
i ja sna („bdel lion”; wi docz nie bia ły i przej rzy sty –
ko lor man ny; 4 Moj. 11:7; E 9 str. 17; Iz. 35:8), włą -
cza jąc rów nież na uki o przy mie rzu Abra ha mo wym
i No wym Przy mie rzu oraz ich ła ski (ka mień ony -
chyn, E 11, str. 474, 475, 492). W Ty siąc le ciu od kla -
sy Chry stu sa w chwa le bę dzie wy pły wać „rze ka
czy stej wo dy ży wo ta, ja sna ja ko krysz tał”, pły ną ca
ob fi cie dla bło go sła wie nia ro dza ju ludz kie go (Obj.
22:l, 2,17; Ja na 7:38). (b) Wiel ka Kom pa nia („Gi -
hon”, stru mień), szcze gól nie jej oczysz cze ni człon -

Rze ka Eu fra tes w Ira ku
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ko wie, przy no szą Praw dę dla wie lu, włą cza jąc
tych, któ rzy naj wię cej ucier pie li pod prze kleń -
stwem („okrą ża wszyst ką zie mię mu rzyń ską”,
[‘Etio pię” w an giel skim prze kła dzie KJV, (w al ter -
na tyw nym prze kła dzie od da wa ne ja ko ‘Kusz” –
czar ną]); w Ty siąc le ciu przez tę kla sę po sel stwo
Praw dy bę dzie wy sy ła ne z tro nu dla bło go sła wie -
nia ro dza ju ludz kie go (1 Moj. 28:12; Ja na 1:51; Obj.
7:15; PT „61 str. 84). (c) Sta ro żyt ni God ni (Chy de kel,
szyb ki, ostry, sro gi głos, dźwięk) od sa me go po -
cząt ku po da wa li po tę żne świa dec two Praw dy

(Żyd. 11–12:1), jak rów nież po da dzą je w Ty siąc le -
ciu dla wie lu, włą cza jąc tych, któ rzy ży li po za gra -
ni ca mi no mi nal ne go ko ścio ła („Asy rii”). (d) Mło -
do cia ni God ni („Eu fra tes”, stru mień, wy try sku ją -
cy), czwar ta wy bra na kla sa, rów nież słu żą obec nie
od świe ża ją cą Praw dą dla na ro dów świa ta; bę dą to
ta kże czy nić w Ty siąc le ciu. Bóg uży wa wszyst kich
tych czte rech wy bra nych klas do prze ka zy wa nia
od świe ża ją cej Wo dy Ży wo ta in nym.

Wiek Ewan ge lii w stresz cze niu
Pro roc two Mi che asza, roz dzia ły 4 i 5

WSPO SÓB prze no śny pro rok Mi che asz po krót -
ce opi su je Wiek Ewan ge lii w pią tym roz dzia -

le, a roz wa że nie roz dzia łu czwar te go po słu ży nam
za ro dzaj wstę pu. 

Po moc ną rze czą bę dzie pa mię tać, że kie dy pro -
roc twa uży wa ją ter mi nu „w osta tecz ne dni”, to za -
zwy czaj od no si się on
do Ty siąc le cia, cza sa mi
do tej je go czę ści, ja ką
jest Pa ru zja, cza sa mi
do je go okre su Epi fa nii,
czy li Cza su Uci sku, cza -
sa mi do cza sów re sty tu -
cji, Ba zy lei, czy li Kró le -
stwa. W he braj skim
brzmi ono „w ostat nim
z dni”, któ rym oczy wi -
ście jest dzień Ty siąc le -
cia. Po cząw szy od wer -
se tu pierw sze go czy ta -
my: „Ale się sta nie w os -
ta tecz ne dni [w os ta t nim
z dni], że utwier dzo na
bę dzie gó ra do mu Pań skie go na wie rz chu gór, i wy -
wy ższo na nad pa gór ki, a na ro dy się do niej zbie gać
bę dą”. Mich. 4:2: „I pój dzie wie le na ro dów, mó -
wiąc: Pójdź cie, a wstąp my na gó rę [Kró le stwo] Pań -
ską [Je ho wy], to jest do do mu Bo ga Ja ku bo we go,
a bę dzie nas na uczał dróg swo ich, i bę dzie my cho -
dzi li ście żka mi je go; bo za kon z Sy jo nu wyj dzie,
a sło wo Pań skie z Je ru za le mu [mo wa jest tu o nie -
biań skiej i ziem skiej fa zie Kró le stwa]”. Wer set 3:
„On ci [ten, któ ry usta no wi Kró le stwo na wierz chu
gór] są dzić bę dzie mię dzy wie lo ma na ro da mi, a ka -

rać bę dzie na ro dy moc ne na dłu gie cza sy; i prze ku -
ją mie cze swe na le mie sze, a oszcze py swe na ko sy
[swo je wo jen ne uzbro je nie prze zna czo ne do nisz -
cze nia, swo je na rzę dzia wo jen ne; i we zmą te sa me
me ta le, ma te ria ły i środ ki fi nan so we, by spo rzą dzić
z nich na rzę dzia do bło go sła wie nia ro dza ju ludz -

kie go]; nie pod nie sie mie cza
na ród prze ciw ko na ro do wi,
ani się wię cej ćwi czyć bę dą
do bo ju”. Do strze ga my, że
czas ten jesz cze nie nad szedł,
że jest tu mo wa o tej czę ści
ostat nie go z dni, któ rą na zy -
wa my pa no wa niem spra wie -
dli wo ści i Praw dy w Kró le -
stwie, czy też okre śla my mia -
nem Ba zy lei, Kró le stwa,
o któ re wciąż się mo dli my.
Wer set 4: „Ale ka żdy bę dzie
sie dział pod win ną ma ci cą
swo ją, i pod fi go wym drze -
wem swo im, a nie bę dzie
nikt, co by ich prze stra szył;

bo to usta Pa na za stę pów mó wi ły”. Na stę pu ją ce
oświad cze nie do ty czą ce wi zji jest bar dzo wy mow -
ne: „Gdy pro roc two [„wi zja” w an giel skim prze -
kła dzie KJV] usta je, lud by wa roz pro szo ny” (Przyp.
29:18). Cie szy my się wspa nia łą wi zją, ja ką dał nam
Bóg, i jest ona tu po krót ce omó wio na. Wer set 5:
„Bo wszyst kie na ro dy cho dzić bę dą, ka żdy w imie -
niu bo ga swe go; ale my cho dzić bę dzie my w imie -
niu Pa na, Bo ga na sze go [Je ho wy], na wie ki wie -
ków”. Wer set 6: „Dnia one go [w cza sie Kró le stwa],
mó wi Pan, zgro ma dzę chro mą i wy gna ną zbio rę,

Proc two Mi che asza do ty czą ce Je zu sa

PT ‘12, 8-9
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i onę, któ rejm był źle uczy nił”. Wer set 7: „A dam tej
chro mej po tom stwo, a precz wy gna nej na ród mo -
żny; i bę dzie Pan kró lo wał nad ni mi na gó rze Sy jon
od tąd aż na wie ki”. Jest to oczy wi ście ko lej ny do -
wód na to, że mo wa jest o wspa nia łym cza sie Kró -
le stwa, kie dy spra wie -
dli wość zo sta nie usta -
no wio na na zie mi,
a Je ho wa bę dzie rzą -
dził na zie mi na wie ki,
umiesz cza jąc swój
przy by tek wśród lu -
dzi. Wer set 8: „A ty,
wie żo trzo dy, basz to
cór ki Sy joń skiej!
wiedz, że aż do cie bie
przyj dzie; przyj dzie
mó wię, pierw sze pań -
stwo [„pierw sze pa no -
wa nie” w an giel skim
prze kła dzie KJV],
i kró  le stwo cór ki Je ru -
za lem skiej”. W tym we r se cie ma my wspa nia ły
tekst.

Kto jest wie żą trzo dy? Śpie wa my o tym w jed nej
z na szych pie śni [pieśń nr 126 w an giel skim śpiew -
ni ku, przyp. tłum]: „Moc ną wie żą jest On, Do Nie -
go się ucie kam”, a wie żą tą jest nasz Pan Je zus. On
jest wie żą, czy li gło wą trzo dy. Mi che asz kon ty nu uje
„basz to cór ki Sy joń skiej” [basz to cia ła Chry stu so -
we go, basz to 144 ty się cy, któ re bę dą stać wraz z Nim
na Sy jo nie]. Dla cze go Ko ściół jest
na zy wa ny „cór ką Sy joń ską”? Ro -
zu mie my, że Bi blia uży wa słów
„syn” i „cór ka” prze no śnie i sym -
bo licz nie. Pa mię ta my, jak Je zus
mó wił o Ja ku bie i Ja nie ja ko
o „Bo aner ges”, tj. o sy nach
gro mu, z po wo du ich sil nych
cech cha rak te ru, ja kie prze ja -
wia ły się w da wa niu świa dec -
twa Sło wu. Ka zno dzie ja Sa lo -
mo no wy mó wi o usta niu có rek
śpie wa ją cych (Kaz. Sal. 12:4). Dla -
cze go na zy wa je cór ka mi śpie wa -
ją cy mi, a nie sy na mi? Dla te go, że
mu zy ka jest jed ną z de li kat niej -
szych cech, „cór ka” le piej ją
przed sta wia, stąd jest mo wa
o usta niu „có rek śpie wa ją cych”.
W po dob ny spo sób, kie dy Bi blia mó wi o „cór ce Sy -
joń skiej”, ma na my śli tych, któ rzy bę dą z Sy jo nu,
któ rzy są pod Gło wą, wie żą trzo dy, tj. pod Je zu -
sem, któ ry jest basz tą cór ki Sy joń skiej. Ta cór ka Sy -
joń ska jest je go współ dzie dzi cem. Wer set 8 kon ty -
nu uje: „do cie bie przyj dzie”. Co ma przyjść do Pa -

na? Otóż „pierw sze pań stwo [„pierw sze pa no wa -
nie” w an giel skim prze kła dzie KJV] i kró le stwo cór -
ki Je ru za lem skiej”. A te raz za sta nów my się, co by ło
pierw szym pa no wa niem. By ło nim to, co Bóg dał
Ada mo wi, tj. ca ła zie mia. Miał on ją so bie pod po -

rząd ko wy wać i pa no -
wać nad nią, lecz dłu go
się nią nie na cie szył, bo -
wiem raj zo stał wkrót -
ce utra co ny. Je zus po -
wie dział: „bo przy szedł
Syn czło wie czy, aby
szu kał i za cho wał to
[pa no wa nie], co by ło
zgi nę ło” (Łuk. 19:10);
do sko na łe ży cie ludz kie
w ogro dzie Eden. 

Był kie dyś czło wiek,
któ ry był pew ny, że
kie dy umrze, pój dzie
do nie ba, po nie waż
wie rzył, że Je zus ku pił

mu ten przy wi lej na skrzy żu Kal wa rii. Brat ten
prze żył spo ry szok, kie dy po in for mo wa no go, że
„Je zus ni gdy mu te go nie ku pił na krzy żu Kal wa -
rii”. Na krzy żu Kal wa rii Je zus ni gdy dla ni ko go nie
ku pił miej sca w nie bie! Co tam dla nas na był?
Wziął Swo je do sko na łe ludz kie ży cie i zło żył je
tam w ofie rze na śmierć, by od ku pić do sko na łe
ludz kie ży cie Ada ma. A gdzie my (ludz kość) w tym
je ste śmy? By li śmy w og ro dzie Eden. Kie dy Adam

zgrze szył, jesz cze się nie uro dzi -
li śmy, ale by li śmy w ogro dzie
Eden, w Ada mie, w je go zdol no -
ści do wy wie dze nia ro dza ju. Bóg

po wie dział do Ada ma: „al bo -
wiem dnia, któ re go jeść bę -
dziesz z nie go, śmier cią um -
rzesz”, co obej mo wa ło ro dzaj
znaj du ją cy się w je go bio -
drach. Je śli nie ma na dziei dla

Ada ma, nie ma też na dziei dla
ca łe go ro dza ju ludz kie go, po nie -
waż my by li śmy je go czę ścią. Je -
śli Je zus nie umarł za Ada ma,
wte dy nie je ste śmy zba wie ni. Je -
zus nie ku pił ni ko mu miej sca
w nie bie, ale zło żył Swo je ży cie
ja ko ce nę oku po wą za Ada ma,
i tą za słu gą na był Ada ma i ca łe

je go po tom stwo (1 Kor. 15:21, 22), al bo wiem z ła ski
Bo żej za ka żde go czło wie ka śmier ci skosz to wał
(Żyd. 2:9). Na był ta kże dom czło wie ka, bo wiem
Apo stoł Pa weł mó wi o wy ku pie niu na by tej wła -
sno ści – Ef. 1:14. Po nad to Bóg po wie dział do Je zu -
sa: „Żą daj ode mnie, a dam ci na ro dy w dzie dzic -

„Na pisz wi dze nie, a na pisz rze tel nie
na ta bli cach” Hab. 2:2

Naj wy ższy Ka płan skła da ją cy
w ofie rze ko zła Pań skie go

na oł ta rzu mie dzia nym



two two je; a osia dłość two ją, gra ni ce zie mi” (Ps.
2:8). My ocze ku je my wy ku pie nia na by tej wła sno -
ści, któ rą Je zus za ku pił dla ca łej ra sy Ada ma. Naj -
pierw, za nim roz pocz nie się re sty tu cja, po zwa la
nam On przy jąć ją wia rą, pod czas gdy Sam zaj -
mu je się wy bo rem tych, któ rych czę sto okre śla my
kla sa mi „wia ry”. Obej mu je to oczy wi ście Sta ro żyt -
nych God nych, Ma lucz kie Stad ko, Wiel ką Kom pa -
nię, Mło do cia nych God nych oraz tych po świę ca ją -
cych się obec nie, któ rzy są qu asi -wy bra ny mi. Cho -
dzą oni wia rą, po przez któ rą przy ję li ta kże to, co
Je zus ku pił dla nas na Kal wa rii. 

Od Dnia Pięć dzie siąt ni cy Pan wy bie rał Ma lucz -
kie Stad ko, tak jak czy ta my: „Pro szę was te dy, bra -
cia! przez li to ści Bo że, aby -
ście sta wia li cia ła wa sze
ofia rą ży wą” (Rzym. 12:1),
na oł ta rzu. Co mu sie li skła -
dać na oł ta rzu? Je dy nie to,
co przy ję li wia rą, do sko na -
łe ludz kie ży cie, ja kie Adam
i Ewa mie li w ogro dzie
Eden. To jest to, co Pan ku -
pił, kie dy przy szedł, by szu -
kać i za cho wać to, co zo sta -
ło utra co ne, bo wiem do sko -
na łe ludz kie ży cie w do sko -
na łych edeń skich wa run -
kach by ło tym, co zo sta ło
utra co ne w Ede nie i jest
tym, co przy ję li przez wia rę
(P 6, s. 111, par. 2) i zło ży li
w ofie rze na oł ta rzu, dla te -
go też spło dze ni z Du cha,
któ rzy zo sta li po wo ła ni
w jed nej na dziei po wo ła -
nia, zło ży li swo je wszyst ko
na oł ta rzu; przed sta wi li to Je zu so wi ja ko swo je mu
Naj wy ższe mu Ka pła no wi, a On zło żył to ja ko ofia -
rę. Przez ca ły Wiek Ewan ge lii ci, któ rzy sta wia li
swo je cia ła ofia rą ży wą, by li dro go ku po wa ni
(1 Kor. 6:20). By li spła dza ni z Du cha Świę te go
do no wej na tu ry, któ rą Bi blia na zy wa „No wym
Stwo rze niem” w Chry stu sie Je zu sie (2 Kor. 5:17).
Te No we Stwo rze nia nie mo gły by żyć tu na zie mi
w re sty tu cji, po nie waż przy ję ły przez wia rę
wszyst ko, co Je zus ku pił dla nich i zło ży ły to Bo gu,
któ ry wów czas spło dził ich z Du cha Świę te go, tak,
że sta ły się No wy mi Stwo rze nia mi. Przed swo im
na ro dze niem prze szły one przez ró żne eta py roz -
wo ju. By ły one (1) spła dza ne (2) oży wia ne ja ko
em brion; (3) roz wi ja ne w ła sce i zna jo mo ści; (4)
wzmac nia ne w ka żdym do brym sło wie i czy nie; (5)
rów no wa żo ne w zna jo mo ści i ła sce; (6) do sko na lo -
ne w tym, co by ło od po wied nio zrów no wa żo ne, aż
sta wa ły się go to we, tj. skry sta li zo wa ne, w peł ni

przy go to wa ne do na ro dze nia; a na stęp nie (7) ro -
dzi ły się w zmar twych wsta niu. Tak wiec Pan użył
wspa nia łej ilu stra cji na tu ral nej ludz kiej cią ży ja ko
wzo ru dla roz wo ju No we go Stwo rze nia. 

No we Stwo rze nie, je śli by ło wier ne do śmier ci,
by ło na gra dza ne no wym du cho wym ży ciem. Sza ta
spra wie dli wo ści Chry stu so wej przy kry wa ła je go
czło wie czeń stwo. Pod swo im Pa nem i gło wą, Ma -
lucz kie Stad ko ja ko pierw sze otrzy my wa ło bło go sła -
wień stwa z za słu gi Chry stu sa dla uspra wie dli wio -
nych z ludz ko ści [ja ko ich Bło go sła wią ce go] – „A ty,
wie żo trzo dy, basz to cór ki Sy joń skiej! wiedz, że aż
do cie bie przyj dzie; przyj dzie mó wię, pierw sze pań -
stwo [„pierw sze pa no wa nie” w an giel skim prze kła -

dzie KJV]” (Mich. 4:8). „Żą -
daj ode mnie, a dam ci na ro -
dy w dzie  dzic two two je;
a osia dłość two ją, gra ni ce
zie mi” (Ps. 2:8). Pierw sze pa -
no wa nie utra co ne w og ro -
dzie Eden przyj dzie do wie -
ży trzo dy i do cór ki Sy joń -
skiej, Je go ob lu bie ni cy
i współ dzie dzi ca. Kró le stwo
ma za rów no fa zę du cho wą,
jak i ziem ską. Wy stę pu ją tu
za rów no Sy jon, jak i Je ru za -
lem, bo wiem jak wi dzie li -
śmy w dru gim wer se cie:
„za kon z Sy jo nu wyj dzie,
a sło wo Pań skie z Je ru za le -
mu”, tak więc ma my do roz -
wa że nia za rów no Sy jon, jak
i Je ru za lem. Cór ka Sy joń ska
ra zem z wie żą trzo dy, du -
cho wą fa zą Kró le stwa, oraz
pierw sze pa no wa nie przyj -

dą do nich, a Kró le stwo na dej dzie rów nież w swo -
jej ziem skiej fa zie, ta kże do cór ki Je ru za lem skiej,
o któ rej pro rok zwra ca jąc się do Izra ela, mó wi: „Cze -
muż te raz tak bar dzo krzy czysz? Iza li kró la nie ma
w to bie?” Czy po win ni na rze kać po tym, jak to pięk -
ne prze sła nie zo sta ło do pie ro co po da ne? Czy po -
win ni krzy czeć, jak gdy by kró la nie mie li? Po mi mo
te go, że obie ca ny jest im wspa nia ły król, przez pe -
wien dłu ższy czas nie mie li w wi dzial ny spo sób
żad ne go kró la, więc obec nie krzy czą, bo wiem ogar -
nę ły ich bó le, jak ro dzą cą. By ło to praw dą w pew -
nym stop niu, bo wiem, gdy znaj do wa li się w nie -
wo li ba bi loń skiej, nie mie li kró la. Pod czas Wie ku
Ewan ge lii, kie dy by li od rzu ce ni od ła ski Bo żej, ich
dom zro bił się pu sty, a oni sa mi cier pie li, nie mie li
kró la, ani nie mie li ka pła na. Jak po ka zu je przy po -
wieść o bo ga czu w pie kle, by li od rzu ce ni od ła ski
Bo żej. Przez ca ły Wiek Ewan ge lii Izra el był w bó lach
jak ro dzą ca. Wer set 10: „Bo lej a stę kaj, cór ko Sy joń -
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ska, jak ro dzą ca”. Ozna cza to, że cór ka Sy joń ska ta -
kże by ła w bó lach, wi dząc nie tyl ko krzy czą cy Izra -
el od rzu co ny od ła ski Bo żej, lecz ta kże praw dzi wy
Ko ściół prze śla do wa ny przez ca łą dłu gość te go sa -
me go wie ku. Co istot ne, on ta kże był „jak ro dzą ca”.
By cie ja ko „ro dzą ca” ozna cza, że cie le sny Izra el nie
był w ago nii śmier ci, ani nie znaj do wał się w bó lu
umie ra nia lub w pro ce sach za gła dy, jak rów nież
zna czy, że bó le, ja kie sta ły się udzia łem an ty ty picz -
ne go Sy jo nu pod czas Wie ku Ewan ge lii, nie by ły bó -
la mi ago nii, lecz bó lem w ocze ki wa niu wy ba wie -
nia. Wy ba wie nie jest tu obie cy wa ne za rów no cór ce
Je ru za lem skiej, jak i cór ce Sy joń skiej. Wiersz dzie sią -
ty kon ty nu uje: „bo już wyj dziesz z mia sta, i bę -
dziesz miesz ka ła w po lu [bę dziesz roz rzu co -
na po świe cie], a przyj dziesz
aż do Ba bi lo nu”. Kie dy Mi -
che asz wy po wia dał to pro -
roc two, by ło to praw dą co
do cie le sne go Izra ela, bo -
wiem Izra el miał pójść
do nie wo li w Ba bi lo nie. By ło
to ta kże praw dą co do du -
cho we go Izra ela pod czas
Wie ku Ewan ge lii, bo wiem
znaj do wał się on w Ba bi lo -
nie, w nie wo li ró żnych błę -
dów, wśród prze śla do wań
i uci sku, lecz tak jak Bóg wy -
zwo lił cie le sny Izra el w Ju -
dzie po przez Cy ru sa (Ezdr.
1:1-4), tak sa mo nie chyb nie
an ty ty picz ny Cy rus – wiel ki
wódz na sze go zba wie nia – wy zwo li wszyst kich
praw dzi wych Izra eli tów. Wy zwo lił du cho wy Izra -
el z Ba bi lo nu pod ko niec Wie ku Ewan ge lii, bo wiem
od 1878 r. kie ro wał we zwa nie: „Wy nijdź cie z nie go,
lu du mój! aby ście nie by li uczest ni ka mi grze chów je -
go, a iżby ście nie wzię li z plag je go” (Obj. 18:4). A te -
raz roz wa żmy Mich. 4:10: „przyj dziesz aż do Ba bi -
lo nu; tam bę dziesz wy ba wio na”. To nie ago nia
umie ra nia mia ła do pro wa dzić do te go chwa leb ne go
wy ba wie nia, lecz bó le po ro do we. „Tam bę dziesz
wy ba wio na; tam cię Pan od ku pi z rąk nie przy ja ciół
two ich”. Wer set 11: „A choć się te raz ze bra ło prze -
ciw ko to bie wie le na ro dów [by ło to praw dą o cie le -
snym Izra elu, a ta kże o du cho wym Izra elu], któ re
mó wią: Niech bę dzie splu ga wio ny Sy jon, a niech
na to pa trzy oko na sze” [ta ko wi prze śla do wa li Ko -
ściół przez ca ły Wiek Ewan ge lii]. Wer set 12: „Wsza -
kże one nie zna ją my śli Pań skich [Je ho wy], ani ro -
zu mie ją ra dy je go, iż je zgro ma dza ja ko sno py
na bo je wi sko [kle pi sko]”. Ta ko wi wy stę pu ją prze -
ciw ko lu do wi Bo że mu, czy to na sie niu Abra ha ma
we dług cia ła, czy też prze ciw ko te mu, któ re jest we -
dług du cha. Bóg po wie dział do Abra ha ma: „I bę dę

bło go sła wił bło go sła wią cym to bie; a prze kli na ją ce
cię prze kli nać bę dę” (1 Moj. 12:3). Bóg bło go sła wi
obec nie na sie nie Abra ha ma, lecz to, jak bar dzo bę -
dzie mu bło go sła wił, jest dla nas nie po ję te. Bóg rów -
nież wy ba wia Sy jon, a ta kże je go wro go wie ma ją
zo stać nie ba wem roz pro sze ni; w rze czy sa mej, znaj -
du ją się oni w pro ce sie nisz cze nia od je sie ni 1914 r.
W dzi siej szych cza sach, przy koń cu Wie ku Ewan ge -
lii, w uci sku Ja ku ba wy ru szą oni do Je ru za lem, aby
brać łu py. Czy ta my, że Pan po wsta nie i bę dzie wal -
czył za Swój lud tak jak za daw nych dni, a je go wro -
gów roz pro szy. W tym wer se cie kry je się wie le tre -
ści; nie mo że my wal czyć z Bo giem. Ci, któ rzy usi łu -
ją prze ciw sta wiać się dro gom Bo żym, za wsze spo -
tka ją się z cier pie nia mi z te go po wo du i bę dą żąć je -

dy nie gorz kie roz cza ro wa -
nie, bo wiem któż mo że prze -
ciw sta wiać się Bo gu i wyjść
z te go zwy cię sko? To, co pla -
no wa li prze ciw ko Bo gu,
zwró ci ło się prze ciw ko nim,
i po dob nie rzecz się ma z na -
mi, nie mo że my uga niać się
za przy jem no ścia mi te go
świa ta, któ re są wbrew Bo -
gu i spo dzie wać się, że zo -
sta nie my zwy cięz ca mi. 

Wer set 12 stwier dza:
„Wsza kże one nie zna ją my śli
Pań skich”. Mo że my po wie -
dzieć świa tu, ja kie są my śli
Pań skie, lecz oni na zwą nas

głup ca mi. Mo że my im po wie dzieć, że wszyst kie na -
ro dy z wy jąt kiem Izra ela ma ją zgi nąć, a bę dą go to wi
od rzu cać nas precz; a jed nak do kład nie tak mó wi Bi -
blia, po da jąc, że z wy jąt kiem Izra ela wszyst kie na ro -
dy ma ją zgi nąć. Jed na kże na stęp nie przez pro ro ka
Bóg kie ru je sło wa za chę ty (w. 13): „Wsta ńże, a młóć,
cór ko Sy joń ska! bo róg twój uczy nię że la zny, a ko py -
ta two je uczy nię mie dzia ne [ze spi żu], i po kru szysz
wie le na ro dów; i po świę cę Pa nu ko rzy ści ich, a ma -
jęt no ści ich Pa nu wszyst kiej zie mi”. Ma my tu coś nie -
zwy kłe go! Mo że my to za sto so wać za rów no do Izra -
ela du cho we go, jak i do cie le sne go, choć szcze gól nie
od no si się to do du cho we go Izra ela. Sło wa: „Wsta -
ńże, a młóć, cór ko Sy joń ska!” sto su ją się w tym przy -
pad ku do Izra ela cie le sne go wy łącz nie na za sa dzie
pa ra le li zmu, czy li rów no le gło ści, lecz mi mo to wi -
dzi my, że ma ją za sto so wa nie do oby dwu. Wy ni ka to
z pra wa po dwój ne go za sto so wa nia. Zgod nie z tym
pra wem wie le in nych wer se tów Pi sma Świę te go ma
za sto so wa nie za rów no do cie le sne go, jak i do du -
cho we go Izra ela; tak sa mo jest i tu taj. Pan bę dzie
kró lo wać, do pó ki nie po ło ży wszyst kich nie przy ja ciół
pod sto py swo je. Zo sta ną oni al bo skru sze ni w po ku -

Dziew czę ta zbie ra ją ce zbo że
na Bli skim Wscho dzie
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cie za grzech, al bo wy ma za ni we wtó rej śmier ci –
w znisz cze niu. Tak więc czy ta my: „bo róg twój uczy -
nię że la zny, a ko py ta two je uczy nię mie dzia ne”, i po -
kru szysz [Pan po kru szy] wie le na ro dów...”. Jest to
ta kże praw dą o cie le snym Izra elu, a na wła sne oczy
wi dzie li śmy, jak po czę ści to się już wy peł ni ło. Prze -
czy taj my, tak jak jest to po da ne w he braj skim: „i po -
świę cę Pa nu ko rzy ści ich”. Któż to ta ki za mie rza po -
świe cić ich ko rzy ści Je ho wie? To Chry stus! To Sy jon,
Gło wa i Cia ło, któ rzy do pro wa dza jąc do po słu szeń -
stwa na ro dy te go świa ta, bę dą po świę cać je Je ho wie,
któ ry, jak ro zu mie my, mó wi w tym miej scu „po świę -
cę Je ho wie ko rzy ści ich”. Lecz ja kże Je ho wa miał by
mó wić: „Po świe cę ko rzy ści ich Je ho wie”? Po wie dział -
by ra czej: „Po świę cę ich ko rzy ści So bie”. My pre fe ru -
je my wer sję he braj ską, po nie waż przed sta wia spra -
wę bar dziej do słow nie: „po świę cę Je ho wie ko rzy ści
ich”. Zro bi to ta, któ ra bę dzie kró lo wać, cór ka Sy joń -
ska, ze swo ją Gło wą, i to ona po świę ci ich ko rzy ści Je -
ho wie. Ka żdy bę dzie mu siał po świę cić się, aby otrzy -
mać ży cie wiecz ne przy koń cu Kró le stwa (Iz. 35:10),

kie dy to Je zus prze pro wa dziw szy swo je pa no wa nie
i po ło żyw szy nie przy ja ciół swych pod sto py Swo je,
od da Kró le stwo Nie biań skie mu Oj cu (1 Kor. 15:28).
„A wsza kże, ja ko Ja ży ję, wszyst ka zie mia na peł nio -
na bę dzie chwa łą Pań ską” [we dług an giel skie go prze -
kła du KJV] (4 Moj. 14:21).

ciąg dal szy na stą pi

Ewan ge lia Ła ski
Oto jest „Plan”, co w SŁO WIE ob ja wio ny by wa,

„Ko ściół” odzia ny w nie rząd ni cy suk nię,
Świa tło od rzu ca, Praw dę skry wa;

Lecz Bóg strą cił z jej wy so kie go miej sca Tę,
któ ra praw dę w nie spra wie dli wo ści wy zna je.

A świę tym Swo im to ra czył ob ja wić,
ja ko bło gą Ewan ge lię Je go Ła ski,

Co „w cza sie słusz nym” wszyst kim ze chce wy ja wić. 

Na ród świę ty zo bra zo wa ny
„Bło go sła wio ny lud, któ re mu się tak dzie je. 

Bło go sła wio ny lud, któ re go Bo giem jest Pan” Psalm 144:15

PRZYJ MU JĄC Izra el za Swój lud, Bóg wszedł z nim
w Przy mie rze, czy li za warł z nim umo wę. Dał mu

swo je pra wo – Za kon – przed sta wio ny w Dzie się ciu
Przy ka za niach – ja ko pod sta wę Przy mie rza, któ re go
po śred ni kiem był Mo jżesz. Izra el zgo dził się być wier -
ny Bo gu i do sko na le za cho wy -
wać te przy ka za nia, a Bóg zgo -
dził się wów czas mu bło go sła -
wić. Izra eli ci mie li być Je go lu -
dem i wy ko nu jąc to, co by ło za -
war te w Za ko nie, mie li żyć
wiecz nie – nie umie rać. Po nad to
Bóg obie cał ta kże bło go sła wić im
we wszyst kich do cze snych spra -
wach ży cia, mia ło im się po wo -
dzić w do mach, ro dzi nach, trzo -
dach, sta dach i po lach.

Izra el nie otrzy mał tych bło -
go sła wieństw z te go sa me go
po wo du, z któ re go ka żdy in ny
na ród by ich nie otrzy mał,
a mia no wi cie, po nie waż Pra wo
Bo że jest do sko na łe, jest mia rą
mo żli wo ści do sko na łe go czło -
wie ka: „Bę dziesz mi ło wał Bo ga z ca łe go ser ca, my śli,
du szy i si ły, a bliź nie go jak sie bie sa me go”. A więc
Izra eli ci na dal umie ra li jak ich oj co wie i jak ca ły ro dzaj

ludz ki, nie bę dąc w sta nie do sko na le za cho wać Bo -
skie go pra wa. Z te go sa me go po wo du Izra eli ci do -
świad cza li wo jen, gło dów, za raz i su szy pro por cjo nal -
nie do te go, jak nie dba li by li wo bec wa run ków swo -
je go przy mie rza (3 Moj. 26:14-33).

BŁO GO SŁA WIO NY
TEN LUD

W po wy ższym wer se cie pro rok
Da wid uka zu je świę ty, szczę śli -
wy, bło go sła wio ny lud Pań ski.
Jest to ob raz przy szło ści, nie
prze szło ści. Jest to ob raz ide al -
ny. Zo sta nie on zre ali zo wa ny,
gdy wśród lu dzi bę dzie usta no -
wio ne Kró le stwo Me sja sza, kie -
dy wła dza sza ta na usta nie, kie -
dy zo sta nie on zwią za ny, kie dy
bło go sła wień stwa Re sty tu cji
pod nio są ludz kość z grze chu
i de gra da cji i przy pro wa dzą ją
z po wro tem do ob ra zu i po do -
bień stwa Bo że go utra co ne go
w Ede nie, lecz od zy ska ne go dla

na szej ra sy przez ofia rę na sze go Pa na na Kal wa rii.
Lecz ten szczę śli wy lud otrzy ma do dat ko wo

szczę śli wy dom i ogól no świa to wy raj. Na wet ludz ka

Mo jżesz prze ma wia do ca łe go lu du

PT ‘12, 10-13



do sko na łość nie przy nio sła by szczę ścia, gdy by na dal
ist nia ły cy klo ny, tor na da, śnie ży ce, tsu na mi, trzę sie -
nia zie mi, gło dy i za ra zy. Dzię ki Bo gu, Bi blia za pew -
nia nas, że bło go sła wień stwa Pań skie przyj dą nie tyl -
ko na ludz kość, ale na ca ły jej ziem ski dom. Zie mia
wy da ob fit szy plon. Pu sty nia i miej sce pu ste roz ra du -
je się i za kwit nie jak ró ża. Pan uczy ni swój pod nó żek
chwa leb nym (Dz. Ap. 3:19-21, Iz. 11:9; 65:25; Ezech.
37; Iz. 35:1; 60:13).

SZC ZE GÓ ŁY PO DA NE PRZEZ PRO RO KA
Opi su jąc bło go sła wio ny stan świę te go na ro du w przy -
szło ści, pro rok Da wid wspo mi na w związ ku z nim
o wy zwo le niu od ob cych dzie ci: „Wy ba wże mnie,
a wy rwij mnie z rę ki cu dzo ziem ców [„ob cych dzie ci”
w an giel skim prze kła dzie KJV],
któ rych usta mó wią kłam stwo,
a pra wi ca ich pra wi ca omyl na”
(Psalm 144:11).

W Ko ście le prze szłe go wie ku
znaj do wa li się ta cy, któ rych Apo -
stoł okre śla „bę kar ta mi” lub ob cy -
mi dzieć mi. Ka żdy mo że utrzy my -
wać i twier dzić, że wy zna je to sa -
mo, lecz „Pan zna tych, któ rzy są
Je go”, a w słusz nym u Sie bie cza sie
od dzie li fał szy we dzie ci – ob ce
dzie ci – od praw dzi wych i uwiel bi
świę tych ja ko człon ków wiel kie go
Me sja sza, Chry stu sa. Po tem na dej -
dzie czas na za ję cie się ludz ko ścią
w ogól no ści, czas opi sa ny w na -
szym wer se cie, kie dy bę dzie się
ona znaj do wać pod rzą da mi Me sjań skie go Kró le stwa
i bę dzie mieć przy wi lej sta nia się świę tym i szczę śli -
wym lu dem Bo żym, kie dy sza tan, a wraz z nim grzech,
zo sta nie usu nię ty, spra wie dli wość i praw da bę dą kwit -
nąć, a zna jo mość chwa ły Pań skiej na peł ni ca łą zie mię
(Abak. 2:14).

Wiel ki Me sjasz po dej mie się dzie ła Daw cy ży cia,
Oj ca i Od ro dzi cie la dla świa ta. Ca ła ludz kość zo sta nie
wzbu dzo na z gro bu i bę dzie mia ła mo żli wość od ro -
dze nia oraz peł ne go osią gnię cia ludz kiej do sko na ło -
ści i po do bień stwa Bo że go. Jed nak przez dość dłu gi
czas po mię dzy ludź mi bę dą znaj do wać się ob ce dzie -
ci, któ re bę dą do świad czać bło go sła wieństw te go
chwa leb ne go cza su, nie re agu jąc na nie od po wied nio
w ser cu. Do pie ro gdy świat po zbę dzie się ich przez to,
że umrą wtó rą śmier cią, za pa nu je peł nia szczę ścia
wśród dzie ci ludz kich. W złym du chu wy po wia da ją
kłam stwo, głu po tę, a ich pra wi ca (ich naj lep sze wła -
dze) oka zu ją się nie lo jal ne wo bec Kró la kró lów, któ -
re go król Da wid był tyl ko ty pem.

CZA SY OCHŁO DY PRZYJ DĄ
I PRZY ŚLE JE ZU SA CHRY STU SA

„Wte dy sy no wie wa si bę dą ja ko szcze py ro sną ce
w mło do ści swo jej, a cór ki wa sze ja ko ka mie nie wę -
giel ne, wy cio sa ne na wzór świą ty ni” [we dług an giel -
skie go prze kła du uży wa ne go przez au to ra ar ty ku -

łu]. Wspa nia ła bę dzie chwa ła i pięk no dzie ci Me sja -
sza, uczest ni ków bło go sła wieństw re sty tu cji ludz ko -
ści (Dz. Ap.3:19-21). Osią gną one wię cej niż do sko na -
łość Ada ma, gdyż bę dą mieć więk szą wie dzę.

Wte dy spi chle rze bę dą peł ne, miesz cząc wszel -
kie za pa sy. Wte dy wa sze owce po ro dzą ty sią ce
i dzie siąt ki ty się cy na pa stwi skach. Zie mia wy da ob -
fi ty plon w wa run kach bło go sła wieństw Me sjań -
skie go Kró le stwa.

Wte dy wo ły bę dą mia ły si łę do pra cy, szczę śli -
we związ ki nie bę dą prze ry wa ne, ani zry wa ne,
a na wet śmierć zo sta nie znisz czo na. Wte dy nie bę -
dzie mi gro wa nia ani dal sze go szu ka nia lep szych
i bar dziej uszczę śli wia ją cych wa run ków. Wte dy nie

bę dzie na rze ka nia na na szych
uli cach. Nie za do wo le nie obec -
nie gwał tow nie zwięk sza się
z ka żdym no wym bło go sła -
wień stwem na szych cza sów.
Trud ność le ży w tym, że
grzech i sa mo lub stwo pa nu ją
w ser cach i umy słach lu dzi.
W cu dow nie zmie nio nych wa -
run kach Kró le stwa Me sja sza
po kój, szczę ście i za do wo le nie
zaj mą miej sce sa mo lub stwa
i nie za do wo le nia.

Nic dziw ne go, że pro rok
stwier dza, że szczę śli wy bę dzie
lud, któ re mu bę dzie się tak
dzia ło – szczę śli wy lud, któ re -
go Bo giem jest Je ho wa. Mu si -

my sko ry go wać na sze my śli, na szą teo lo gię. Bóg
nie uzna je Sie bie za Bo ga nie go dzi wych i nie bę dzie
trak to wał zło czyń ców ina czej niż ja ko bun tow ni -
ków, ob co kra jow ców, ob cych, któ rzy nie sza nu ją
Je go obiet nic i łask. Ca ła na sza ra sa zo sta ła pier wot -
nie tak wy ob co wa na, lecz Bo ska ła ska prze wi dzia -
ła „Zba wi cie la i to wiel kie go Zba wi cie la”. Ten Zba -
wi ciel po jed nał świę ty, wier ny Ko ściół, któ ry bę -
dzie sta no wił Je go współ pra cow ni ków w Nie biań -
skim Kró le stwie. Nie dłu go za sto su je On za słu gę
Swo jej ofia ry na rzecz ca łej ludz ko ści. Pi smo Świę -
te za pew nia nas, że zo sta nie to w peł ni za apro bo wa -
ne przez Nie biań skie go Oj ca, któ ry wej dzie w No -
we Przy mie rze z Izra elem, któ re go Me sjasz bę dzie
wiel kim Po śred ni kiem, an ty ty pem Mo jże sza (Jer.
31:31). Pod No wym Przy mie rzem ca ła ludz kość
otrzy ma po moc i przy wi lej po wro tu do Bo skiej ła -
ski na mo cy pro ce sów re sty tu cji w związ ku z są da -
mi i dys cy pli no wa niem te go Me sjań skie go Kró le -
stwa. Wy ni kiem ty sią ca lat te go pa no wa nia spra -
wie dli wo ści bę dzie roz wój ludz ko ści ja ko świę te go
na ro du, czy też lu du, któ re go szczę ście bę dzie zu -
peł ne i wiecz ne. Nie bę dzie wię cej wzdy cha nia, pła -
czu ani umie ra nia, gdyż wszyst kie daw ne rze czy
prze mi ną, a Ten, któ ry sie dzi na tro nie, uczy ni
wszyst kie rze czy no wy mi (Obj. 21:1-5).

PT ‘12, 14-15

Pu sty nia za kwit nie jak ró ża
Izaj. 35:1


