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„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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NA ŁA MACH te go cza so pi sma przed sta wia li -
śmy już wie le ogól nych i szcze gó ło wych in -

for ma cji na te mat ce lów po wro tu na sze go Pa na,
jak rów nież prze ba da li śmy wie le wer se tów Pi sma
Świę te go mó wią cych o spo so bie oraz eta pach Je go
po wro tu. Z tych roz wa żań do wie dzie li śmy się, że
w Swo im dru gim ad wen cie jest On nie wi dzial ny
dla cie le snych oczu lu dzi oraz że są trzy wy raź ne
eta py w dru gim ad wen cie Je zu sa, tzn. pa ru zja, epi -
fa nia czy też apo ka lip sa i ba zy lea. Prze ba da nie tych te -
ma tów umoż li wi zro zu mie nie obec ne go te ma tu.
Je śli to moż li we, rze czą wska za ną by ło by ich prze -
stu dio wa nie przed przy stą pie niem do na sze go
obec ne go ba da nia. (P 1, str. 89-116; P 2, str. 103-
172; 2 Tym. 3:1). Za pew ne nie je den się zdzi wi, gdy
się do wie, że jest wie le do wo dów Pi sma Świę te go
na to, że obec nie znaj du je my się już w cza sie obec -
no ści Sy na Czło wie cze go (w grec kim pa ru zja), że

już prze szli śmy przez pierw szy etap i we szli śmy
w etap epi fa nii czy też apo ka lip sy, któ ry roz po czął się
od wy bu chu woj ny świa to wej w 1914 r. Być mo że
na po cząt ku nie któ rzy bę dą skłon ni mó wić:
„Gdzież jest obiet ni ca Je go pa ru zji [obec no ści]? Bo
(…) wszyst ko tak trwa od po cząt ku stwo rze -
nia”. Świę ty Piotr prze po wie dział, że nie któ rzy tak
bę dą za py ty wa li, dzi wiąc się, że ży je my już za dni
Sy na Czło wie cze go, cho ciaż na ra zie nie ma żad nej
wi docz nej ma ni fe sta cji Je go obec no ści, któ ra prze -
ma wia ła by do lu dzi świa to wych, a spra wy te go
świa  ta to czą się zwy kłym to rem wy da rzeń
(2 Piotr 3:4). Od po wie dzią na to py ta nie jest, jak
już wy ka za li śmy przy oka zji ba da nia spo so bu i eta -
pów po wro tu na sze go Pa na, oświad cze nie na sze go
Pa na z Mat. 24:37-39 mó wią ce, że za dni Je go obec -
no ści świat bę dzie jadł, pił, sa dził, bu do wał i nie bę -
dzie wie dział o obiet ni cy Je go obec no ści, bo wiem
wszyst ko bę dzie tak trwa ło, jak od po cząt ku stwo -
rze nia. Wy raź niej się te go po wie dzieć już nie da!
Zu peł nie od mien nym py ta niem jest: „Ja kie są do wo -
dy obec no ści Chry stu sa?”
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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.

PIERWSZE
TAKIE WYPOWIEDZENIE WOJNY

WIEDEŃ, 28 LIPCA 1914 R.

NASTĘPUJĄCY TELEGRAM ZOSTAŁ WYSŁANY
PRZEZ HRABIEGO LEOPOLDA VON
BERCHTOLDA (MINISTRA SPRAW ZAGRA NICZ -
NYCH AUSTRO-WĘGIER) O 11:10 RANO DO M.
N. PASHITCHA (PREMIERA I MINISTRA SPRAW
ZAGRANICZNYCH SERBII), KTÓRY OTRZYMAŁ
GO O 12:30:

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE KRÓLEWSKI RZĄD
SERBII NIE ODPOWIEDZIAŁ W ZADOWALA -
JĄCY SPOSÓB NA NOTĘ Z 23 LIPCA 1914 R.
PRZEDSTAWIONĄ PRZEZ MINISTRA AUS TRO -
WĘGIER W BELGRADZIE, CESARSKO-
KRÓLEWSKI RZĄD AUSTRII JEST ZMUSZONY
ZADBAĆ O ZABEZPIECZENIE SWOICH PRAW
ORAZ INTERESÓW, I, MAJĄC TO NA CELU,
UCIEC SIĘ DO SIŁY ZBROJNEJ.

WSKUTEK TEGO, AUSTRO-WĘGRY UZNAJĄ, ŻE
OD CHWILI OBECNEJ SĄ W STANIE WOJNY
Z SERBIĄ.
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Jest to roz sąd ne py ta nie. Nie by ło by wła ści -
wym, by śmy wie rzy li w to, że Pan jest obec ny
w opar ciu o sła be do wo dy, cho ciaż już wcze śniej
wie dzie li śmy, że jest isto tą du cho wą, któ rej obec -
ność bę dzie nie wi dzial na i bez cu du nie bę dzie
Go moż na zo ba czyć; cho ciaż już wcze śniej wie -
dzie li śmy z przy po wie ści, że choć nie wi dzial ny,
bę dzie On obec ny w cza sie żni wa te raź niej sze go
Wie ku, w cza sie roz li cza nia ze Swo imi słu ga mi,
po prze dza ją ce go ich uwiel bie nie. Ma my pra wo
spo dzie wać się kla row nej, roz sąd nej pod sta wy
dla na szej wia ry, za nim przyj mie my coś, z cze go
tak wie le wy ni ka. Nie ma my jed nak że, ani pro sić,
ani spo dzie wać się do wo dów dla cie le sne go wzro -
ku. Je śli je ste śmy z licz by czu wa ją cych, któ rzy ma -
ją „otwar te oczy zro zu mie nia”, umoż li wia ją ce zo -
ba cze nie cu dow nych rze czy w Sło wie Bo żym, to
na sze oczy zro zu mie nia mu szą tak że być oczy ma
na szej wia ry. Wier ni czu wa ją cy ma ją się spo dzie -
wać roz sąd nych, za do wa la ją cych do wo dów dla
ich wia ry, a nie wi dzial nych dla oczu de mon stra -
cji nie wi dzial nej pa ru zji (obec no ści). Jak wy ja śnia
Apo stoł: „Wia rą cho dzi my, a nie wi dze niem”. 

We dług na sze go wy ro zu mie nia ist nie ją moc ne
do wo dy na to, że pa ru zja (obec ność) na sze go Pa -
na roz po czę ła się je sie nią 1874 ro ku, a Je go epi fa nia
je sie nią 1914 r. W ogó le Go nie wi dzie li śmy cie le -
sny mi oczy ma, lecz je dy nie oczy ma zro zu mie nia,

wie my o tym je dy nie w świe tle „moc niej szej mo wy
pro roc kiej”, w któ rą szcze rze wie rzy my i gło si my
ja ko waż ną no wi nę dla wszyst kich tych, któ rzy są
z kla sy czu wa ją cych. Fakt, że ktoś z czu wa ją cych
po zo stał w nie świa do mo ści tych waż nych wy da -
rzeń, sam w so bie wy da je się wska zy wać na to, że
nie wy ko rzy sty wał na le ży cie swo ich przy wi le jów
i spo sob no ści, że wy star cza ją co nie zwa żał na
„moc niej szą mo wę pro roc ką”, co do któ rej po uczo -
no go, że ma na nią ba czyć. Dla te go też, przy naj -
mniej czę ścio wo, zo stał po zo sta wio ny w nie świa -
do mo ści tak waż nych rze czy, ja kie dzia ły się na
świe cie w cią gu tych lat. W ta kiej mie rze wie le dzie -
ci Bo żych na rów ni ze świa tem znaj du je się w sta -
nie nie świa do mo ści, a mi mo to mo że my słusz nie
przy pusz czać, że Pan nie spo dzie wał się, by wszy -
scy z Je go czu wa ją cych sług, do strze gli tę kwe stię
w tej sa mej chwi li. Praw dą jest, że ci, któ rzy po zna -
li wcze śniej, przez dłuż szy czas cie szą się szcze gól -
nym bło go sła wień stwem, lecz jak wie my, go to wość
do po zna nia te go cza su wy ni ka głów nie z wła ści -
wej po sta wy ser ca – po ko ry i po sia da nia róż nych
łask Du cha Świę te go. 

PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH
Aby nie zro zu mieć błęd nie kwe stii pa ru zji oraz epi -
fa nii Je zu sa, do brą rze czą bę dzie roz wa żyć przy po -
wieść o dzie się ciu pan nach (Mat. 25:1-12), któ ra naj -
wy raź niej zo sta ła po da na po to, by rzu cić szcze gól -
ne świa tło na ten te mat. Przy po wieść wska zu je
na błęd ne ogło sze nie przy by cia Ob lu bień ca, po da -
ne na rok 1844, co ścią gnę ło spo rą mia rę urą ga nia
na tę kwe stię, cho ciaż z dru giej stro ny by ło bar dzo
ko rzyst ne do po bu dze nia kla sy „pa nien” (czy stych,
po świę co nych) do te go, by na no wo opo rzą dzić
„lam py” praw dy, tj. prze ba dać moc niej szą mo wę
pro roc ką. Przy po wieść po ka zu je rów nież, że „pan -
ny” w ogól no ści za snę ły, nie mniej jed nak, we wła -
ści wym cza sie, wszyst kie mia ły być prze bu dzo ne
przez pu ka nie pro ro cze go cza su oraz pu ka nie zna -
ków cza su, któ re mia ły wska zy wać na obec ność
Ob lu bień ca. Po nad to przy po wieść po ka zu je, że re -
zul tat ta kie go pu ka nia miał za le żeć od te go, ile ole -
ju (Du cha Świę te go) owe „pan ny” bę dą po sia da ły
w na czy niach swo ich (w ser cu), i w lam pach (Pi śmie
Świę tym). Za sto so wu jąc da lej tą przy po wieść, mo -
że my słusz nie przy pusz czać, że nie któ rzy z wier ne -
go lu du Pa na, tak jak dzie sięć pa nien, na pe wien
czas za snę li od no śnie wtó re go przyj ścia Chry stu sa,
ale kie dy uwa ga ich zo sta nie zwró co na na ten
przed miot, opo rzą dzą swo je lam py, któ re za pło ną
i umoż li wią im do strze że nie zna ków Je go pa ru zji oraz
epi fa nii. Zgod nie z tym, za uwa żyć moż na, że wie lu
z tych, któ rzy się te raz prze bu dzi li, do cho dzi o wie le
szyb ciej do ja sne go po zna nia te raź niej szej praw dy,
ani że li ci, któ rzy ją po zna li wcze śniej; nie wąt pli wie

Pięć Mą drych Pa nien
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czę ścio wo dla te go, że dziś mo że być ona przed sta -
wio na za po mo cą dru ku w spo sób bar dziej kon -
kret ny niż kie dy kol wiek przed tem. To, co obec nie
pi sze my, pi sze my w in te re sie po świę co nych, w żad -
nym wy pad ku nie pra gnie my prze bu dzić lu dzi
świa to wych. Pu ka nie pro roctw ogła sza ją cych obec -
ność Pa na nie jest dla nich, a po nad to lu dzie świa -
to wi są tak po grą że ni w głę bo kim śnie, że po trze ba
bę dzie wiel kie go upad ku te raź niej szych in sty tu cji
i trzę sie nia zie mi – wstrzą sów re wo lu cji spo łecz nej
okre su epi fa nii – aby ich zu peł nie prze bu dzić
i uświa do mić obec ność wiel kie go Sę dzie go – Im ma -
nu ela. Wier ni czu wa ją cy zaś, na wet je śli zda rzy się
im zdrzem nąć, śpią lek kim snem, ma jąc się na bacz -
no ści i ży jąc w ocze ki wa niu oraz w na dziei na dłu -
go ocze ki wa ne go Ob lu bień ca. Chcie li by śmy je dy nie
szep nąć do ich ucha jed ną wia do mość: „Pan jest
obec ny!” (za rów no w Swo jej pa ru zji, jak i epi fa nii),
bę dąc pew ni, że wszy scy wier ni czu wa ją cy (a tyl ko

Pan wie, któ rzy są Je go) prze bu dzą się na tę wieść
i opo rzą dzą lam py swe (skru pu lat nie prze ba da ją
Pi smo Świę te w tym przed mio cie).

Je że li ktoś za py ta: Ja ka część moc niej szej mo -
wy pro roc kiej wska zu je, że pa ru zja [obec ność] na -
sze go Pa na roz po czę ła się je sie nią 1874 ro ku, a Je -
go epi fa nia je sie nią 1914 r.? Od po wia da my, że jest
kil ka pro roctw, któ re się prze pla ta ją i na wza jem
po twier dza ją w swych świa dec twach, lecz jak te -
go moż na by ło się spo dzie wać, sko ro ca ła ta spra -
wa mia ła być ukry ta przed świa tem, „nikt z nie -
zboż nych”, ale je dy nie „mą drzy” ma ją ją zro zu -
mieć (Dan. 12:10). Co wię cej, na wet oni mo gli ją
po jąć do pie ro wte dy, gdy przy szedł wła ści wy
czas. Z te go po wo du mu si być oczy wi stym dla
wszyst kich, że pro roc twa te, jak kol wiek ja sne,
moc ne i nie za prze czal ne, są nie mniej jed nak
do pew ne go stop nia za kry te. Nie mo że my tu taj
dro bia zgo wo i wszech stron nie przed sta wić tych
pro roctw, co zo sta ło zro bio ne w P 2 „Nad szedł
Czas” oraz w P 3 „Przyjdź Kró le stwo Two je”. (Mo że -
my do star czyć oby dwie te książ ki). Tu mo że my
po dać je dy nie krót kie stresz cze nie, po zo sta wia -
jąc wier nym czu wa ją cym szu ka nie, aby mo gli zna -
leźć; pu ka nie, aby zo sta ły im otwar te drzwi Bo -
skie go ob ja wie nia; ko rzy sta nie z klu czy, któ re za -
pew nił Bóg dla za in te re so wa nych wnik nię ciem
w „głę bo kie rze czy” Sło wa Bo że go, któ re obec nie
są praw dą na cza sie i mo gą zo stać zro zu mia ne; je -
dze nie po kar mu te raź niej szej Praw dy „rze czy no -

wych i sta rych”, je śli tyl ko pra gną i łak ną spra wie -
dli wo ści i praw dzi wej wie dzy.

„OSTATNI Z DNI”
(1) Pierw szy ar gu ment, ja ki pro po nu je my, nie po da -
je paź dzier ni ka 1874 ro ku ja ko do kład nej da ty po -
wro tu na sze go Pa na, lecz po da je ją ja ko czas przy -
bli żo ny. Ar gu ment ten jest na stę pu ją cy: Bi blia uczy,
że Kró le stwo Bo że ma być usta no wio ne w siód -
mym ty siąc let nim dniu po po pad nię ciu Ada ma
w grzech. Jest to po ka za ne u Iz. 2:2: „I sta nie się
w ostat nim z dni [sło wo osta tecz ne w tek ście he braj -
skim jest licz by po je dyn czej i ja ko ta kie nie okre śla
he braj skie go rze czow ni ka licz by mno giej od da ne go
ja ko dni, jak su ge ru je to an giel ski prze kład A.V.;
gdy by bo wiem od no si ło się ono w tym tek ście
do he braj skie go sło wa ozna cza ją ce go dni, mu sia ło -
by być w licz bie mno giej], że bę dzie przy go to wa -
na gó ra [kró le stwo – Dan. 2:44, 45] do mu Pań skie -

go [Chry stus i Je go wier ni – Żyd. 3:6] na wierz chu
gór [zo sta nie usta no wio na po nad wszyst ki mi mo -
nar chia mi ab so lut ny mi] i wy wyż szy się nad pa gór -
ka mi [ogra ni czo ny mi mo nar chia mi i re pu bli ka mi],
a zbie gną się do niej wszyst kie na ro dy”. Do wód na -
sze go twier dze nia za wie ra się w wy ra że niu
„w ostat nim z dni”.

Ostat nim z dni Bo ga, z któ rych każ dy jest ty siąc -
let nim okre sem (2 Pio tra 3: 8), jest siód my dzień,
siód my okres o ty siącu lat. Pod czas gdy czło wiek
uży wa sys te mu dzie sięt ne go, li cząc dzie siąt ka mi,
Bóg uży wa sys te mu sió dem ko we go, li cząc sió dem -
ka mi. Jest to oczy wi ste z wie lu przy pad ków uży cia
w Bi blii sió dem ki ja ko licz by Bo skiej zu peł no ści, np.
sie dem dni w ty go dniu, sie dem ty go dni od 16 Ni san
pro wa dzą ce do Pięć dzie siąt ni cy, sie dem lat w okre sie
sa ba to wym, sie dem okre sów sa ba tów pro wa dzą cych
do ro ku ju bi le uszo we go, tak jak czy ta my o tym
w Za ko nie. W księ dze Ob ja wie nia czy ta my o sied -
miu ko ścio łach, sied miu anio łach, sied miu świecz -
ni kach, sied miu gwiaz dach, sied miu świa tłach, sied -
miu oczach, sied miu du chach Bo ga, sied miu ro -
gach, sied miu pie czę ciach, sied miu trą bach, sied -
miu cza szach, itd. A za tem tak jak czło wiek li czy
do dzie się ciu, a na stęp nie roz po czy na od no wa, by
osią gnąć wie lo krot ność dzie się ciu, tak Bóg li czy
do sied miu, po tem za czy na od po cząt ku, by osią -
gnąć wie lo krot ność sied miu. To wła śnie ten fakt
po twier dza, że wy ra że nie „ostat ni z dni” ozna cza
siód my dzień, ostat ni dzień ty go dnia. Jed nak ty -
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dzień Bo skich dni jest rów ny 7000 na szych lat. Tak
więc wer set ten do wo dzi, że Kró le stwo Bo że, w ce -
lu za ło że nia któ re go po wra ca Chry stus (Dz.Ap.
3:19-21; 15:14-17), ma być usta no wio ne na ca łej zie -
mi w cza sie siód me go ty siąc let nie go dnia.

To, że siód my dzień o ty siącu lat jest siód mym
od po pad nię cia Ada ma w grzech oraz prze kleń -
stwa zo sta ło przez Bo ga zo bra zo wa ne przez dzień
sa ba tu na stę pu ją cy po sze ściu dniach pra cy, któ ry
zo stał da ny Izra elo wi do prze strze ga nia ja ko świę -
ty dzień od po czyn ku od pra cy przez sześć dni ty go -
dnia. Ludz kość w grze chu i sta nie klą twy pra cu je
i jest moc no ob cią żo na w cza sie sze ściu an ty ty picz -
nych dni (Mat. 11:28; Rzym. 8:20-22). Jest to po ka za -
ne przez sześć dni pra cy, przy czym każ dy dzień
ob ra zu je okres ty sią ca lat. Na to miast dzień od po -
czyn ku od klą twy, wiel ki an ty ty picz ny sa bat, Ty -
siąc le cie, na stę pu je po tych sze ściu ty siąc let nich
dniach smut ku. Wów czas świat ludz ko ści od pocz -
nie od grze chu, błę du i śmier ci, z to wa rzy szą cy mi
im nie do la mi. Jest to ostat ni z dni, siód my dzień

o ty siącu lat, an ty ty picz ny sa bat, o któ rym tak ra do -
śnie świad czy Iz. 2:2-4 na ucza jąc, że Kró le stwo ma
być usta no wio ne w siód mym ty siąc let nim dniu
od upad ku Ada ma i że w tym okre sie ma na stą pić
po wrót Chry stu sa; po wra ca On bo wiem, by usta no -
wić Kró le stwo i za ofe ro wać re sty tu cję ca łej ludz ko -
ści – za rów no ży wym, jak i umar łym (Dz.Ap. 3:19-
21; 15:14-17; Dan. 7:13, 14; Iz. 35:4-10). Mu si On po -
wró cić na po cząt ku te go an ty ty picz ne go sa ba tu, po -

nie waż ja ko „pan sa ba tu” oraz udzie la ją cy od po -
czyn ku mu si On roz po cząć an ty ty picz ny sa bat, by
przez ca ły czas je go trwa nia być Wład cą i udzie lać
od po czyn ku.

Na in nym miej scu wy ka za no już (P 2, Nad szedl
czas, rozdz. II), że od stwo rze nia Ada ma do paź dzier -
ni ka 1872 ro ku mi nę ło 6000 lat. Cho ciaż Pi smo Świę -
te ni gdzie wy raź nie nie stwier dza, jak dłu go po stwo -
rze niu do szło do po pad nię cia Ada ma w grzech, roz -
sąd ne jest za ło że nie, że nie by ło to wię cej niż rok lub
dwa. Do wo dy po śred nie po twier dzą, iż za ło że nie to
jest pra wi dło we, po nie waż wie le wer se tów, ja kie
jesz cze zba da my w tej roz pra wie, wska zu je, że Je zus
już po wró cił i że wo bec te go w je sie ni 1874 ro ku roz -
po czę ła się re sty tu cja (Dz. Ap. 3:19-24) w jej pierw -
szych, nie wiel kich prze ja wach. A za tem upa dek Ada -
ma miał miej sce 6000 lat wcze śniej, a więc w prze cią -
gu jed ne go do dwóch lat po je go stwo rze niu. Za tem
Iz. 2:2, ra zem z ta ki mi wła śnie wer se ta mi, do wo dzi,
że oko ło paź dzier ni ka 1874 ro ku roz po czę ła się dru -
ga obec ność na sze go Pa na. Ma my jed nak jesz cze in -
ne sto sow ne do wo dy bi blij ne. Ma my wie le pro roctw
ogól nych, wska zu ją cych, iż ży je my w cza sie dru giej
obec no ści Mi strza. Jed nym z nich jest świa dec two
pro ro ka Da nie la do ty czą ce „cza sów koń ca”, kie dy
to wie lu mia ło bie gać tam i z po wro tem, mia ła roz wi -
nąć się wie dza, a mą drzy mie li zro zu mieć.

„ZA DNI TYCH KRÓLÓW”
(2) Praw dzi wie czu wa ją cy od nio są bło go sła wień -
stwo z prze stu dio wa nia na tchnio ne go snu Na bu -
cho do no zo ra oraz na tchnio nej in ter pre ta cji te go
snu do ko na nej przez Da nie la, po ka zu ją cej ziem -
skie rzą dy, ja kie mia ły spra wo wać wła dzę nad zie -
mią (Dan. 2) w okre sie mię dzy oba le niem ty picz ne -
go kró le stwa Bo że go (któ re go ostat nim kró lem za -
sia da ją cym na tro nie Da wi da był Se de kiasz),
a wpro wa dze niem na urząd praw dzi we go Kró la,
Im ma nu ela, w Je go Ty siąc let nim Kró le stwie chwa -
ły. Te róż ne rzą dy na zie mi są tu taj zo bra zo wa ne
ja ko wiel ki po sąg: rząd Na bu cho do no zo ra, Ba bi -
lon, pierw sze uni wer sal ne im pe rium zie mi, po ka -
za no w zło tej gło wie; kró le stwo me do per skie, któ -
re we dług hi sto rii by ło dru gim uni wer sal nym im -
pe rium, jest tu taj po ka za ne w pier si i ra mio nach ze
sre bra; kró le stwo grec kie, któ re oba li ło Per sję i sta -
ło się trze cim uni wer sal nym im pe rium, jest re pre -
zen to wa ne przez brzuch i uda z mo sią dzu; kró le -
stwo Rzy mu, któ re na stą pi ło po grec kim i sta no wi -
ło czwar te uni wer sal ne im pe rium zie mi, w po są gu
tym by ło po ka za ne w no gach z że la za bę dą ce go
sym bo lem je go wiel kiej si ły; póź niej szy roz wój te -
go sa me go im pe rium rzym skie go, wraz z do miesz -
ką wpły wu re li gij ne go, po ka za ny jest w tym po są -
gu w sto pach, któ re czę ścio wo by ły z że la za (rząd
cy wil ny), a czę ścio wo z gli ny (rząd ko ściel ny, pa -

Da niel in ter pre tu je sen Na bu cho do no zo ra
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pie stwo). Mia ły one sta no wić cał ko wi tą su mę pa -
no wa nia po gan. „Za dni tych kró lów” (po ka za -
nych w dzie się ciu pal cach u nóg te go po są gu) Sam
Je ho wa Bóg miał usta no wić Swe Kró le stwo, wła -
śnie to Kró le stwo, o któ re się mo dli my „Przyjdź
Kró le stwo Two je”! (Mat. 6:10). Wszy scy je ste śmy
świad ka mi te go, że Kró le stwo nie biań skie jesz cze
nie na de szło, że świat ludz ko ści w dal szym cią gu
znaj du je się pod wła dzą „księ cia te go świa ta”, księ -
cia ciem no ści. Wszyst kie wy sił ki udo wod nie nia
nam, że chci we i krwa we rzą dy tak zwa ne go
chrze ści jań stwa są kró le stwem, o któ re się mo dli -
li śmy i o któ re uczo no nas się mo dlić – nie mo gą
być sku tecz ne: ni gdy nie mo gli by śmy uznać ich
za Kró le stwo Im ma nu ela, gdyż są one je dy nie kró -
le stwa mi usta no wio ny mi przez an ty chry sta, uzna -
wa ny mi przez an ty chry sta i na zy wa ne chrze ści jań -
stwem przez an ty chry sta. Praw dzi we Kró le stwo
ocze ku je na usta no wie nie przez Te go, któ ry ma
do te go pra wo. Obie cał On, że gdy usią dzie na
Swym tro nie, Je go wszy scy wier ni – „Ma lucz kie
Stad ko” z Wie ku Ewan ge lii – usią dą na tym tro nie
wraz z Nim, i wspól nie z Nim (oraz pod le gły mi im:
Wiel ką Kom pa nią, Sta ro żyt ny mi i Mło do cia ny mi
God ny mi, a tak że Po świe co ny mi Obo zow ca mi
Epi fa nii) bę dą bło go sła wić świat. 

ROLA KOŚCIOŁA W TYM DZIELE
Ko ściół nie jest po mi nię ty w ob ra zie ziem skiej
wła dzy po da nym Na bu cho do no zo ro wi i zin ter -
pre to wa nym przez pro ro ka Da nie la. Jest on tam
po ka za ny ja ko ka mień wy ję ty z gó ry bez udzia łu
rąk (Bo ską mo cą). Ka mień ten re pre zen tu je Kró -
le stwo Bo że (Chry stu sa i Ko ściół), a na tchnio ny
sen i je go wy ja śnie nie wska zu ją, że ka ta stro fa, ja -
ka spo tka kró le stwa te go świa ta, po ka za ne w tym
ob ra zie w pal cach u nóg, bę dzie wy ni kiem ude -

rze nia po są gu przez ten ka mień. Da niel mó wi,
że bez udzia łu rąk od cię ty zo stał ka mień, któ ry
ude rzył po sąg w sto py. Wte dy że la zo, gli na, mo -
siądz, sre bro i zło to roz pa dło się na ka wał ki i sta -
ło się ni czym ple wy na kle pi sku w le cie, a wiatr
roz niósł je tak da le ko, że nie zna le zio no dla nich
miej sca; ka mień na to miast, któ ry ude rzył w po -
sąg, stał się wiel ką gó rą [kró le stwem] i na peł nił
ca łą zie mię.

Ma my wy ja śnie nie, że „Bóg na nie bie (...) uka -
zał kró lo wi Na bu cho do no zo ro wi [a po śred nio
zwłasz cza czu wa ją cym] co ma być po tem”. „Ale
za dni tych kró lów wzbu dzi Bóg nie bie ski kró le stwo,
któ re na wie ki ze psu te nie bę dzie, a kró le stwo to
na in ny na ród nie spad nie [nie bę dzie mia ło na stęp -
ców, po nie waż wszy scy in ni bę dą znisz cze ni], ale
ono po ła mie i ko niec uczy ni tym wszyst kim kró le -
stwom, a sa mo stać bę dzie na wie ki”. Ma my tu taj
pro roc two po da ją ce peł ny opis kró lestw tej zie mi,
któ rym Bóg udzie lił wła dzy w okre sie mię dzy ode -
bra niem ty picz nej ko ro ny od Swe go ty picz ne go
kró le stwa a usta no wie niem ko ro ny spra wie dli wo -
ści i chwa ły w praw dzi wym kró lu przy in au gu ra -
cji Kró le stwa nie bios.

Czte ry uni wer sal ne im pe ria

BABILON

MEDO-
PERSJA

GRECJA

RZYM

Ka mień zaś, któ ry ude rzył w po sąg,
stał się wiel ką gó rą [Kró le stwem]

i wy peł nił ca łą zie mię.
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„CZASY POGAN”
Już na wet po wierz chow ne do wo dy wska zu ją, że
ludz kie kró le stwo do bie gło swe go kre su i że do wy -
zwo le nia świa ta z je go wła sne go sa mo lub stwa nie -
zbęd ne jest Kró le stwo nie biań skie. Jed nak moc niej -
sza mo wa pro roc ka, do kład nie prze stu dio wa -
na przez czu wa ją cych, ujaw nia jesz cze wię cej. Po -
ka zu je ona, że na stęp nym uni wer sal nym im pe rium
bę dzie Kró le stwo dro gie go Sy na Bo że go. Co wię cej,
ujaw nia ona in te re su ją cy fakt, że ca ły okres dzier ża -
wy wła dzy przez po gan jest w Bi blii zna ny ja ko
„cza sy po gan” (Łuk. 21:24) oraz że „cza sy” te są
sied mio ma cza sa mi i że każ dy z tych sied miu cza -
sów to okres 360 lat, w wy ni ku cze go peł ny okres
sied miu cza sów to 2520 lat. Dzię ki te mu czu wa ją cy
mo gą ob li czyć, że dzier ża wa wła dzy przez po gan
do bie gła koń ca z upły wem 2520 lat od cza su, gdy
Pan ode brał ber ło od Se de kia sza, mó wiąc: „A ty,
nie czy sty bez boż ni ku, księ ciu Izra el ski, któ re go
dzień przy cho dzi (...) Tak mó wi pa nu ją cy Pan:

Zdejm tę czap kę, a zrzuć tę ko ro nę (...) wni wecz,
wni wecz, wni wecz ją ob ró cę (...) aż przyj dzie ten,
któ ry do niej ma pra wo, któ re mu da łem”
(Ezech. 21:25-27). Okres oba le nia ty picz ne go kró le -
stwa Pa na i ode bra nia ko ro ny mu si od po wia dać
okre so wi dzier ża wy wła dzy przez po gan i być dłu -
go ści 2520 lat. Od mie rza jąc ten okres, któ ry roz po -
czął się w paź dzier ni ku 607 r.p.n.e. (zob. P 2 na te -
mat chro no lo gii Bi blii), stwier dza my, że 2520 lat do -
bie gło koń ca w paź dzier ni ku 1914 r.n.e., w wy ni ku
cze go od te go cza su pa no wa nie po gan nie jest z Bo -
skie go punk tu wi dze nia le gal ne i już nie ba wem
wła dzę przej mie Kró le stwo Bo że.

Pra gnie my po dać bi blij ne do wo dy na to, że od
oba le nia Se de kia sza w paź dzier ni ku 607 r.p.n.e. aż
do wy ga śnię cia wła dzy po gan w ro ku 1914, kie dy to
skoń czyć się miał ich le gal ny przy wi lej wła da nia
zie mią, mia ło mi nąć 2520 lat. Wy ra że nie „cza sy po -
gan”, bę dą ce bi blij nym okre śle niem okre su dzier -
ża wy Bo skiej wła dzy rzą dom po gan na zie mi, są

przez na sze go Pa na wią za ne z ka ra niem Izra ela
za gwał ce nie Przy mie rza Za ko nu; po tem wszel kie
cier pie nia spa da ją ce na nich nie mia ły już być za ich
na ro do we grze chy prze ciw ko Przy mie rzu Za ko nu.
Je zus mó wi, że „bę dzie Je ru za lem [sto li ca Izra eli tów
re pre zen tu je tu taj ich na ród] dep ta ne od po gan, aż
się wy peł nią cza sy po gan” (Łuk. 21:24). W 3 Moj.
26:18, 21, 24, 28, po stwier dze niu, że mniej sze ka ry
ich nie zre for mu ją, Je ho wa gro zi i za po wia da osta -
tecz ną ka rę, ka rę sied miu cza sów dla Izra ela z rąk po -
gan za ich na ro do we grze chy prze ciw ko Przy mie rzu
Za ko nu. Ro zu mie my, że mó wiąc o „cza sach po gan”,
Je zus miał na my śli sie dem cza sów ka ra nia, ja kie
mia ły być wy peł nio ne cier pie nia mi Izra ela z rąk po -
gan. Ka ra nie to roz po czę ło się od zdep ta nia Ży dów
w ich kró lew skim do mu, ich sto li cy i ich zie mi, przez
Na bu cho do no zo ra, kie dy spu sto szył on Je ru za lem
i Pa le sty nę, za bie ra jąc Izra el do nie wo li w Ba bi lo nie
w 607 r.p.n.e. Kon tekst Łuk. 21:24 do wo dzi, iż Je zus
ro zu miał, że „cza sy po gan” roz po czę ły się przed Je -
go dnia mi i mia ły jesz cze biec przez wie le lat. Łą czy
On na wet ich ko niec z okre sem Swe go dru gie go ad -
wen tu, wy zwo le niem Ko ścio ła i za ło że niem Kró le -
stwa (Łuk. 21:24-31). 

W Pi śmie Świę tym czas re pre zen tu je pro ro czy
rok o li te ral nym lub sym bo licz nym cza sie trwa nia.
Li te ral ny rok pro ro czy to oczy wi ście na tu ral ny,
zwy kły rok. Sym bo licz ny rok pro ro czy opar ty jest
na ro ku (360 dni), a każ dy z tych dni li czy się
za rok (4 Moj. 14:33, 34; Ezech. 4:1-8; Dan. 9:24-27);
a za tem sym bo licz ny pro ro czy rok to 360 li te ral -
nych lat (Dan. 7:25; 12:7 [360 x 3 ½ = 1260]; Obj.
12:14; 13:5; 12:6). Na pod sta wie fak tu, że w swych
róż nych ka rach Izra el czę sto do zna wał chłost
od są sied nich na ro dów przez okres dłuż szy niż
sie dem li te ral nych lat, za nim na de szła ta osta tecz -
na ka ra sied miu cza sów, oraz na pod sta wie fak tu, że
ka ra sied miu cza sów jest po ka za na ja ko dłuż sza
i su row sza niż ja ki kol wiek z wcze śniej szych okre -
sów ka ra nia, a tak że z uwa gi na fakt, że Je zus łą -
czy trwa nie tych cza sów z oba le niem Je ru za lem
w 70 r.n.e., a ich ko niec z koń cem obec ne go Wie -
ku – wnio sku je my, że te sie dem cza sów jest sym -
bo licz ny mi cza sa mi, lub ina czej la ta mi, tzn. 7 x 360
li te ral nych lat, czy li 2520 lat. Dla te go „cza sy po -
gan” (okres peł nej dzier ża wy wła dzy przez po -
gan) wy ga sły 2520 lat po ich roz po czę ciu się
w paź dzier ni ku 607 r.p.n.e., tzn. w 1914 r.n.e. Woj -
na świa to wa, któ ra wy bu chła w je sie ni 1914 ro ku,
jest ze wnętrz nym do wo dem fak tu wy ga śnię cia
ich dzier ża wy. Wła dza, ja ką rzą dy po gań skie spra -
wu ją od te go cza su, nie jest z punk tu wi dze nia Bo -
ga le gal na. Dla te go z Je go roz ka zu do tknę ło ich
po stę po wa nie eks mi syj ne w cza sie pierw szej
i dru giej woj ny świa to wej, przez nie do ko ny wa ne,

Bóg da je Za kon
Moj że szo wi

Za kon przy bi ty
do krzy ża
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któ re to po stę po wa nie trwa i bę dzie trwa ło, do pó -
ki po gań skie rzą dy nie zo sta ną cał ko wi cie usu -
nię te przez Kró le stwo Bo że.

Do cie kli wy ba dacz z ła two ścią zro zu mie jed -
nak, że jed ną rze czą jest znać czas, kie dy praw nie
ustać mia ła ziem ska wła dza po gań skich na ro dów,
by zro bić miej sce dla skom ple to wa ne go Kró le stwa Bo -
że go, a zu peł nie in ną rze czą jest po zna nie cza su,
kie dy „ka mień” Kró le stwa za cznie ude rzać po sąg
w sto py, za po cząt ko wu jąc je go znisz cze nie. Okres
ude rza nia po są gu, po prze dza ją cy je go znisz cze nie,
mu si tak że po prze dzać cał ko wi te usta no wie nie Kró -
le stwa Bo że go, któ re ma na peł nić ca łą zie mię. Ten
okres ude rza nia to okres pa ru zji i epi fa nii, w cza sie
któ rych Chry stus jest obec ny, zgro ma dza i wy zwa -
la Swe „klej no ty”, Swych „wy brań ców”, i w cza sie
któ rych ude rza On na ro dy obo siecz nym mie czem
Swych ust i la ską że la zną, roz bi ja jąc je na ka wał ki
jak na czy nie garn car skie i przy go to wu jąc ludz kość
na kró lew ski ma je stat nie bios. Pro si my, by czu wa -
ją cy zwró ci li bacz ną uwa gę na wy ja śnie nie pro ro ka
Da nie la, iż to wła śnie „za dni tych kró lów” (kró lestw
re pre zen to wa nych w sto pach i pal cach po są gu, po -
dzia łach rzą dów świec kich i re li gij nych) Bóg nie bios
wzbu dzi Swe Kró le stwo. Bóg roz po czął wy bór kla -
sy Kró le stwa za dni świec kie go Rzy mu, re pre zen to -
wa ne go w no gach z że la za, i kon ty nu ował ten wy -
bór aż do ro ku 1914. Usta no wie nie wła dzy Je go Ko -
ścio ła (Kró le stwa), czy też nada nie mu wła dzy, na -
stę pu je pod ko niec wła dzy po gan, lecz przed jej
wy ga śnię ciem, po nie waż to za dni tych kró lów, a nie
po ich dniach, mia ła być usta no wio na nie wi dzial -
na fa za Kró le stwa Bo że go. Dla te go przed wy ga śnię -
ciem w ro ku 1914 dzier ża wy wła dzy po gan Syn
Czło wie czy był obec ny, by wzbu dzić [usta no wić]
Swe Kró le stwo nie w spo sób wi dzial ny, lecz w mo -
cy. Po cząw szy od ro ku 1914 nisz czy ono wszyst kie
kró le stwa po gań skie. Dla te go wzbu dze nie [usta no -
wie nie] nie wi dzial nej fa zy Kró le stwa po prze dzi ło tę
da tę, od by wa jąc się do paź dzier ni ka 1874 r.

DOŚWIADCZENIA IZRAELA
BYŁY PROROCZE

(3) Spójrz my na in ny kie ru nek my śli pro ro czej,
ukry ty, a jed nak bar dzo pro sty i ła twy do oce nie nia,
gdy umysł już go zro zu mie. Pi smo Świę te po ka zu -
je nam, że dom cie le sne go Izra ela oraz je go wszyst -
kie in sty tu cje i spra wy by ły ty picz ny mi cie nia mi
du cho we go do mu Izra ela oraz je go wyż szych in sty -
tu cji, lep szych ofiar, itd. Nie po win no nas za tem
za ska ki wać twier dze nie, że dłu gość Wie ku Ży dow -
skie go, czas Bo skiej ła ski dla cie le sne go Izra ela, tak -
że by ła ty picz na i że da je nam do kład ną mia rę Wie ku
Ewan ge lii – cza su ła ski dla du cho we go Izra ela, kie -
dy to Bóg ma z nim do czy nie nia. Po twier dzą to

pew ne fak ty. Imię Ja ku ba zo sta ło zmie nio ne na Izra -
el, co ozna cza „ksią żę, ry cerz u Bo ga”, a je go po tom -
ków za czę to na zy wać Izra eli ta mi, lu dem księ cia
u Bo ga. An ty ty pem Ja ku ba jest Chry stus, praw dzi -
wy ksią żę u Bo ga, nie we dług cia ła, lecz we dług
du cha, a Je go do mem jest Izra el du cho wy. Dwu na -
stu sy nów Ja ku ba by ło pierw szy mi, któ rzy odzie dzi -
czy li je go imię i bło go sła wień stwo, a po przez nich
zstą pi ło ono na ca ły cie le sny dom Izra ela; dwu na stu
Apo sto łów Chry stu sa odzie dzi czy ło Je go imię i bło -
go sła wień stwo, a po przez nich zstą pi ło ono na ca -
ły du cho wy dom Izra ela. Tak jak dom ty picz ny miał

naj wyż sze go ka pła na Aaro na, tak dom an ty ty picz -
ny ma więk sze go naj wyż sze go Ka pła na – na sze go
Pa na Je zu sa Chry stu sa, „naj wyż sze go ka pła na wy -
zna nia na sze go”. Jak dom cie le sny miał ka płań stwo
pod Aaro nem, tak du cho wy dom ma „kró lew skie
ka płań stwo” pod Chry stu sem, któ re go człon kom
zło żo na zo sta ła obiet ni ca, że gdy skoń czy się już
ich ofia ro wa nie, bę dą kró la mi i ka pła na mi Bo gu, pa -
nu ją cy mi na zie mi.

W po dob ny spo sób mo gli by śmy prze ana li zo -
wać wszyst ko to, co po sia dał cie le sny Izra el, od na -

Imię Ja ku ba zo sta ło zmie nio ne na Izra el
– „Ksią że, ry cerz u Bo ga”, a je go dwu na -
stu sy nów za czę to okre ślać „Izra eli ta mi”.



JESIEŃ 2012 • 41

leźć od po wied nik te go na wyż szym po zio mie,
w du cho wym Izra elu, lecz nie bę dzie my tu taj wcho -
dzić w szcze gó ły. Niech wy star czy tyl ko jesz cze
uwa ga, że Wiek Ży dow ski, okres ła ski dla cie le sne -
go Izra ela, za koń czył się okre sem 40 lat „żni wa”.
Roz po czę ło się ono od chrztu na sze go Pa na, trwa -
ło trzy i pół ro ku ja ko pró ba na ro do wa, a gdy na ród
ten zo stał od rzu co ny w cza sie ukrzy żo wa nia na -
sze go Pa na, roz po czę ło się żni wo na więk szą ska lę
(roz dzie la nie psze ni cy od plew), czas wy bie ra nia
z te go od rzu co ne go na ro du tych, któ rzy by li „praw -
dzi wy mi Izra eli ta mi”, jesz cze przed wiel kim cza -
sem uci sku, ja ki spadł na ten na ród i ja ki roz po czął
przy go to wa nia do cał ko wi te go znisz cze nia ich na -
ro do wej sto li cy w ro ku 69 n.e. Wszyst ko to jest przy -
rów ny wa ne do po ry „żni wa”, zbie ra nia do spi chle -
rza psze ni cy i póź niej sze go pa le nia plew. Nasz Pan
po da je nam in s truk cje (Mat. 13), że obec ny Wiek
Ewan ge lii, wiek ła ski dla du cho we go Izra e la tak że
za koń czy się cza sem żni wa, ze bra niem psze ni cy
i os ta tecz nym znisz cze niem ką ko lu. W cza sie żni wa
cie le sne go do mu głów nym żni wia rzem był nasz
Pan w cie le, a Apo sto ło wie by  li Je go współ pra cow -
ni ka mi; w cza sie żni wa du cho we go do mu mu siał
być obec ny nasz Pan, isto ta du cho wa, ja ko głów ny
żni wiarz, a człon ko wie do mu du cho we go tak że
mie li być żni wia rza mi.

Za uważ my te raz rów no le gło ści cza so we. Wiek
Ży dow ski, od śmier ci Ja ku ba do śmier ci Chry stu sa,
trwał 1845 lat. Za uważ my, jak od po wia da te mu
Wiek Ewan ge lii. Wiek Ewan ge lii w od nie sie niu do
Ko ścio ła nie roz po czął się od na ro dzin na sze go Pa -
na; roz po czął się po śmier ci i zmar twych wsta niu
na sze go Pa na, kie dy po le cił On Swym uczniom „ka -
zać ewan ge lię każ de mu stwo rze niu” (po przed nia
pra ca na sze go Pa na w okre sie trzech i pół ro ku Je -
go służ by po le ga ła na ofe ro wa niu Kró le stwa do -
mo wi cie le sne -
mu [Ży dom], by
wy pró bo wać go,
by do wieść, że
ja ko na ród nie
jest on go to wy
na przy ję cie pra -
w dzi we go Kró -
le stwa). Sto su jąc
po wyż sze mia ry
z Wie ku Ży dow -
skie go do Wie ku
Ewan ge lii, roz -
po czy na jąc od cza su śmier ci i zmar twych wsta nia
na sze go Pa na oraz bło go sła wieństw Dnia Pięć dzie -
siąt ni cy na wio snę 33 r.n.e. stwier dza my, że
okres 1845 lat od śmier ci Ja ku ba do od rzu ce nia cie -
le sne go Izra ela, za sto so wa ny do Wie ku Ewan ge lii

pro wa dzi do wio sny ro ku 1878, kie dy to Bo ska ła ska
za czę ła po wra cać do Izra ela. Przy go to wa nia do
znisz cze nia sto li cy Izra ela w ro ku 69 znaj du ją swój
od po wied nik w Wie ku Ewan ge lii po przez do da -
nie 1845 lat, co do pro wa dza nas do kład nie do ro -
ku 1914, te go sa me go ro ku i cza su, któ ry przez pro -
roc twa Da nie la i Moj że sza po ka za ny jest ja ko peł ny
kres i ko niec „cza sów po gan”. Czy mo że to być
przy pa dek? Nie! Zo sta ło to za mie rzo ne. 

Ja kie moc niej sze świa dec two mo gło by być po -
trzeb ne dla oka i ucha wia ry? Z pew no ścią wszyst -
ko to, co by ło by jesz cze ja śniej sze i wy raź niej sze,
by ło by wi dze niem i nie po zo sta wia ło by miej sca
dla wia ry. Pi smo Świę  te po ka zu je nam, że Wiek
Ży  dow ski i Wiek Ewan ge lii mia ły być tej sa mej
dłu go ści, co czy ni ucząc z jed nej stro ny, że w cza -
sie wy bie ra nia Ko ścio ła, tj. w cza  sie Wie  ku Ewan -
ge lii, Izra el miał po zo sta wać w nie ła sce u Bo ga
i za śle pie niu (Rzym. 11:25). Z dru giej stro ny Bi -
blia uczy, iż ten czas nie ła ski był „dwój  na so bem”
(po w tó rze niem cza su i wy da rzeń) cza su ich ła ski
w Wie ku Ży  do w skim (Jer. 16:13-16); że ten „dwój -
na sób” (po  wtó rze nie cza su i wy da rzeń) miał za -
koń czyć się z up ły wem po sta no wio ne go cza su
(Iz.40:2) i że ten „dwój na sób” (po wtó rze nie cza su
i wy da rzeń) roz po czął się w dniu wkro cze nia
przez Chry stu sa do Je ro zo li my (Zach. 9:9, 10-12;
Mat. 21:4-9, 43; 23:34-39; Ja na 12:12-15; Łuk. 19:40-
42). W ten spo sób po twier dza się bi blij ność 1845 lat
ja ko wy znacz ni ka rów no le głych cza sów i wy da -
rzeń w Wie ku Ży dow skim i Ewan ge lii.

PROROCTWO O JUBI LEUSZACH
(4) Zwróć my uwa gę na ko lej ne pro roc two, po dob nie
ty picz nie ukry te w Za ko nie Moj że szo wym: ju bi le -
uszo wy rok Izra ela. Nikt nie bę dzie w sta nie zro zu -
mieć te go pro roc twa, je śli naj pierw nie do wie się, że

dru gie przyj ście
na sze go Pa na nie
ma na ce lu znisz -
cze nia świa  ta,
lecz bło go sła wie -
nie go zgod nie
z obie t ni cą zło żo -
ną Abra ha mo wi
(1 Moj. 22:17, 18):
„w na sie niu two -
im bło go sła wio -
ne bę dą wszy st -
kie na ro dy zie -

mi”, bło go sła wio ne ła ską utra co ną w Ada mie, re sty tu -
cją wszyst kich rze czy. Bło go sła wień stwa te zo sta ną
za ofe ro wa ne wszyst kim i sta ną się wiecz ną wła -
sno ścią tych, któ rzy przyj mą je na wa run kach No -
we go Przy mie rza. Nikt nie bę dzie w sta nie do -

JUBILEUSZ JAKO TYP W ZAKONIE

19 x 50 = 950 lat 50 x 50 = 2500 lat Jubileusz

JEDEN WIELKI CYKL
zwień czo ny Wiel kim An ty ty pem

– Ju bi le uszem Zie mi

Ty picz ne cy kle i ju bi le -
usze, dziewiętnaście,

na stę po wa ły aż do cza su
roz po czę cia od li cza nia

Wiel kie go Cy klu

W mo men cie usta nia ty pu, za czę ło
się od li cza nie Wiel kie go Cy klu 50

ra zy po 50 lat do Wiel kie go An ty ty -
pu Ju bi le uszu Zie mi, Cza sów
Re sty tu cji wszyst kich rze czy
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strzec pięk na ani ty picz ne go zna cze nia ju bi le uszu
Izra ela, je śli nie bę dzie wie dział, że Bóg za pew nił
„cza sy re sty tu cji wszyst kich rze czy”, któ re ma ją
się roz po cząć w związ ku z dru gim ad wen tem Od -
ku pi cie la (Dz. Ap. 3:19-23). Stwier dza my, że ju bi -
le uszo we la ta Izra ela, w cza sie któ rych każ da oso -
ba i ro dzi na od zy ski wa ła każ dą utra co ną po sia -
dłość i wszyst kie swo bo dy oso bi ste oraz by ła
uwal nia na od wszel kich dłu gów, zo sta ły za mie -
rzo ne ja ko typ nad cho dzą cych cza sów re sty tu cji,
kie dy to wszyst kim przed sta wio na zo sta nie peł -
na spo sob ność uzy ska nia wol no ści od grze chu
i sza ta na, od dłu gu wo bec Bo skiej spra wie dli wo -
ści oraz od dzie dzicz nych sła bo ści cia ła. Wte dy to
zie mia po now nie po wró ci do ogó łu ro dzi ny ludz -
kiej, dla któ rej zo sta ła stwo rzo na i dla któ rej zo sta -
ła od ku pio na przez Chry stu sa, po utra ce niu jej
przez grzech Ada ma. Za uwa ża my, że w związ ku
z ty mi ju bi le usza mi Pi smo Świę te wska zu je na
sys tem li cze nia przez pod no sze nie do kwa dra tu
oraz że ju bi le usz ju bi le uszy, czy li 50 x 50 lat (2500
lat) sta no wi cykl wiel kie go ju bi le uszu i że ta ki cykl
za czął być od li cza ny po tym, jak cie le sny Izra el ob -
cho dził swój ostat ni ty picz ny ju bi le usz. W Pi śmie
Świę tym znaj du je my, że dzie więt na sty rok ju bi le -
uszo wy Izra ela – od paź dzier ni ka 627 do paź dzier -
ni ka 626 r.p.n.e. – był je go ostat nim ju bi le uszem.
Wie dząc, że ju bi le usz był czę ścią za ko nu i że ża -
den za rys te go za ko nu, ani kre ska, ani jo ta, nie
mo że prze mi nąć bez wy peł nie nia się li te ry lub jej
przej ścia w an ty typ, li czy my cykl 2500 lat Wiel kie -
go Ju bi le uszu od da ty ob cho dze nia ostat nie go ty -
picz ne go ju bi le uszu w paź dzier ni ku 626 r.p.n.e.
W re zul ta cie do cho dzi my do wnio sku, że an ty ty -
picz ny ju bi le usz, Wiel ki Ju bi le usz ju bi le uszy po wi -
nien roz po cząć się w paź dzier ni ku 1874. Tak
więc: 625 1/

4
ro ku p.n.e. plus 1874 3/

4
ro ku n.e. to

2500 lat. Wska zu je to na paź dzier nik 1875 r. ja ko
ko niec wiel kie go cy klu, łącz nie z ro kiem ju bi le -
uszo wym, któ ry w re zul ta cie roz po czął by się
w paź dzier ni ku 1874 r., gdy by typ ten na dal trwał.
Po nie waż an ty typ cza so wy roz po czy na się za wsze
w cza sie ob cho dze nia ty pu, to gdy by ty picz ny ju -
bi le usz był na dal prze strze ga ny, ten an ty ty picz ny
– 1000 lat za miast jed ne go ro ku – mu siał by się roz -
po cząć w paź dzier ni ku 1874 r.

Ktoś mo że jed nak za py tać, ja kim pra wem pod -
no si my do kwa dra tu la ta cy klu ju bi le uszo we go, by
uzy skać wiel ki, an ty ty picz ny cykl, pro wa dzą cy
i wpro wa dza ją cy wiel ki an ty ty picz ny ju bi le usz?
Od po wia da my, że Pan wska zu je na to ja ko na wła -
ści wą me to dę. W ja ki spo sób? W każ dym przy pad -
ku pod no si On do kwa dra tu czas trwa nia niż sze go
okre su, by uzy skać na stęp ny wyż szy. W ten spo sób
pod niósł On do kwa dra tu licz bę dni w ty go dniu

dni, koń czą cym się sa ba tem, by wpro wa dzić i do -
pro wa dzić do ju bi le uszu ty go dni – Pięć dzie siąt ni -
cy, pięć dzie sią te go dnia, na stęp ne go świę ta wyż -
sze go od sa ba tu (3 Moj. 23:15-21). Po dob nie pod -
niósł On do kwa dra tu licz bę lat w ty go dniu lat,
koń czą cym się ro kiem sa ba to wym, by wpro wa dzić
i do pro wa dzić do ro ku ju bi le uszo we go, pięć dzie -
sią te go ro ku, na stęp ne go świę ta wyż sze go od ro ku
sa ba to we go (3 Moj. 25:1-4, 8-13). Po nie waż okres 50
lat, sied miu lat sa ba to wych wraz z na stę pu ją cym
po nich ro kiem ju bi le uszo wym, był naj wyż szym
okre sem w ty pie, na stęp ny wyż szy mu si być cy -
klem an ty ty picz nym, cy klem wiel kim. A za tem
przez pod nie sie nie do kwa dra tu naj wyż sze go
okre su w ty pie (50 lat) otrzy mu je my na stęp ny wyż -
szy okres – 2500 lat – ja ko czas wiel kie go, an ty ty -
picz ne go cy klu. Wi dzi my więc, że cy kle sa ba to we
o dłu go ści 49 lat ma ją ja ko swój an ty typ wiel ki cykl
o dłu go ści 2500 lat; że rok ju bi le uszo wy ma ja ko
swój an ty typ Ty siąc le cie, cza sy re sty tu cji wszyst -
kich rze czy, okres 1000 lat; że wiel ki, an ty ty picz ny
cykl jest kwa dra tem na stęp ne go niż sze go okre su,
któ ry był naj wyż szym okre sem w ty pie, któ ry ja ko
ostat ni z ko niecz no ści mu siał mieć po so bie cykl
an ty ty picz ny (Mat. 5:17).

Czu wa ją cy zwró cą bacz ną uwa gę na rów no le -
głość da ty paź dzier ni ka 1874 oraz cha rak te ru wy -
da rzeń, ja kich na le ży ocze ki wać, z wy ni ka mi na -
szych po przed nich ba dań (1 i 3), któ re po ka za ły, że
ta sa ma da ta: paź dzier nik 1874 by ła cza sem roz po -
czę cia „żni wa” te go wie ku, kie dy to obec ny miał być
Sam Pan ja ko głów ny żni wiarz. Je dy ną rze czą po -
trzeb ną do po łą cze nia te go pro roc twa o ju bi le usza
ch z in ny mi jest stwier dze nie Apo sto ła Pio tra w Dz.
Ap. 3:21, któ re do wo dzi, że nasz Pan mu si być obec -
ny (w Swym dru gim ad wen cie) na po cząt ku cza -
sów re sty tu cji wszyst kich rze czy. Jak już za uwa ży -
li śmy, te cza sy re sty tu cji są an ty ty picz ny mi cza sa mi
ju bi le uszo wy mi, któ rych ty pem by ły ju bi le usze Izra -
ela, w cza sie któ rych przy wra ca no wszyst kie po -
przed nie przy wi le je wol no ści i stan po sia da nia.
Ma my za tem trzy bar dzo pro ste, lecz wy raź ne
i bar dzo waż ne świa dec twa bi blij ne, któ re po ka -
zu ją, że pa ru zja na sze go Pa na mia ła się roz po cząć
w paź dzier ni ku 1874 r. Po ka zu ją nam one cha rak -
ter dzieł, ja kich po win ni śmy się spo dzie wać w cza -
sie Je go obec no ści, po prze dza ją cych Je go jaw ne ob -
ja wie nie się świa tu, Je go epi fa nię [ma ni fe sta cję], Je -
go apo ka lip sę [ob ja wie nie] [patrz E 4, s. 53-58]. Epi -
fa nia i czas uci sku są toż sa me (Łuk. 17: 29, 30). A za -
tem ko niec dzier ża wy wła dzy dla po gan oraz po -
czą tek cza su uci sku w ro ku 1914 wy raź nie wska zu -
ją na roz po czę cie się w tym cza sie okre su epi fa nii.

(ciąg dal szy na stą pi)
PT ‘12, 34-42
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PIĄ TY wer set pią te go roz dzia łu Księ gi Mi che asza
mó wi nam o tym, jak Pan kar mi Swo je stad ko

pod czas obec ne go Wie ku Ewan ge lii: „I bę dzie ta ki
po kój, że gdy Asy ryj czyk wtar gnie w zie mię na szą,
i gdy po de pcze pa ła ce na sze, te dy wy sta wi my prze -
ciw nie mu sied miu pa ste rzy i ośmiu ksią żąt z lu du”.
W cza sach Mi che asza Izra elo wi za gra ża li Asy ryj czy -
cy, a ze stro ny Ba bi loń czy ków, bę dą cych czę ścią Asy -
rii, lu do wi Pa na gro zi ło wzię cie do nie wo li. Dla te go
też Mi che asz mó wi o Asy ryj czy kach. Jak zo ba czy my,
mó wi o Nem ro dzie.

Wer set ten ma sym bo licz ne zna cze nie dla du -
cho we go Izra ela, bo wiem Asy ryj czy cy re pre zen tu ją
tych, któ rzy łu pią lud Bo ży (tak jak w ty pie, Asy ryj -
czy cy na je cha li Pa le sty nę i złu pi li lud Bo ży). Asy ryj -
czy cy przed sta wia ją błą dzi cie li Wie ku Ewan ge lii,
któ rzy łu pią lud Bo ży. Tak bę dzie, „gdy Asy ryj czyk
wtar gnie do na szej zie mi”. Co jest na szą zie mią? Na -
szą zie mią jest sfe ra Praw dy i jej du cha. Praw da
na cza sie i duch Praw dy są miej scem za miesz ki wa -
nia lu du Pa na przez ca ły Wiek Ewan ge lii. To ona jest
miej scem za miesz ki wa nia lu du Bo że go. Kie dy ci,
któ rzy chcie li by złu pić lud Bo ży „wtar gną do na szej
zie mi i po de pczą pa ła ce na sze”. Czym są na sze pa -
ła ce? Są ni mi naj przed niej sze miej sca za miesz ki wa -
nia w zie mi Praw dy i jej du cha, czy li naj przed niej -
sze dok try ny, ta kie jak okup. Ci, któ rzy mó wią, że
nie ma na dziei dla Ada ma, a wie le z je go dzie ci ni -
gdy nie do stą pi szan sy uzy ska nia ży cia; że, nie bę -
dzie prze bu dze nia zmar twych wsta nia dla wszyst -
kich nie mow ląt uro dzo nych w So do mie i Go mo rze
– wszy scy ci dep czą je den z na szych pa ła ców. Okup
jest jed nym z na szych pa ła ców, jed nym z na szych
dro go cen nych miejsc za miesz ki wa nia, tym naj cen -
niej szym; na stęp nie ofia ra za grzech; udział Ko ścio -
ła w ofie rze za grzech. O, jak wie lu wy stę po wa ło
prze ciw ko te mu! Jest to jed na z obiet nic Bo ga. Bi blij -
na na uka o ty siąc let nim pa no wa niu Chry stu sa, któ -
re roz po czę ło się w 1874 r., jest ko lej nym pa ła cem,
po de pta nym przez tych, któ rzy za prze cza jąc świa -
dec twu Pi sma Świę te go z Obj. 20:1-7, ja sno mó wią -
ce mu, że sza tan zo sta nie zwią za ny, i że bę dzie to
jed na z pierw szych rze czy, ja ką Je zus uczy ni w Swo -
im Dru gim Ad wen cie. Przy cho dzi z nie ba, chwy ta
„smo ka, wę ża one go sta re go”, i zwią zu je go na ty siąc
lat, a na ko niec ty sią ca lat sza tan zo sta nie roz wią za -
ny na krót ki okres. Do kład nie w tym ustę pie
– Obj. 20: 1-7 – Bi blia po ka zu je, że ci, któ rzy pa nu ją
z Chry stu sem, nie mo gą te go uczy nić w cie le: „ci

oży li i pa no wa li z Chry stu sem przez ty siąc lat”. Pró -
by utrzy my wa nia, że ostat ni z kla sy Chry stu sa, któ -
ry prze cho dzi za za sło nę, mu si pa no wać peł ną licz -
bę ty sią ca lat, są nie do rzecz ne. Bi blia w ogó le tak
nie mó wi. Oni naj pierw oży li. Mu sie li po wstać
w pierw szym zmar twych wsta niu. Tyl ko ci, któ rzy
ma ją udział w pierw szym zmar twych wsta niu i do -
pie ro po tym, jak do stą pią pierw sze go zmar twych -
wsta nia, bę dą pa no wać z Chry stu sem ty siąc lat, co
zgod nie z Pi smem Świę tym i bi blij ną chro no lo gią
roz po czę ło się w 1874 r.

O, jak że pew ne jed nost ki, któ re po sia da ły Praw -
dę przez ty le lat, po tra fią obec nie się od niej od wró -
cić i za prze czać Praw dzie w ob li czu wer se tów Pi -
sma Świę te go, któ rym rów nież prze czą. „Gdy Asy -
ryj czyk wtar gnie w zie mię na szą, i gdy po de pcze
pa ła ce na sze, te dy wy sta wi my prze ciw nie mu sied -
miu pa ste rzy i ośmiu ksią żąt z lu du”. Ta ka by ła hi -
sto ria Ko ścio ła przez ca ły Wiek Ewan ge lii. Wy sta wił
on sied miu pa ste rzy, któ rych w rze czy wi sto ści wy -
sta wił Pan, ale z te go po wo du, że zo sta li wy sta wie -
ni spo śród je go człon ków, Ko ściół mógł po wie dzieć,
że wy sta wi sied miu pa ste rzy, ma się ro zu mieć, że
oczy wi ście z ła ski Pa na. 

Jest rze czą zro zu mia łą, że Bóg usta wia człon ki
w cie le tak, jak Mu się po do ba, ale tych sied miu pa -
ste rzy mia ło być wy sta wio nych spo śród Ko ścio ła.
Tych sied miu pa ste rzy jest pa ste rza mi zło żo ny mi.
Nie któ rzy pró bo wa li in ter pre to wać tych sied miu
pa ste rzy, jak gdy by by li oni sied mio ma jed nost ka mi.
Nie jest to wła ści we. Nasz dro gi brat R. G. Jol ly miał
na s tę  pu ją ce prze ży cie w zwią z ku z na szym te ma -
tem: „Ro z ma wia łem z pew nym bra tem miesz ka ją -
cym na za chod nim wy brze żu USA, bar dzo dro gim
bra tem. Ba r dzo go mi łu ję, ale nie mo głem mi ło wać
błę du, któ re go na uczał. Z wiel ką uprzej mo ścią go ścił
mnie w swo im do mu. Oma wia li śmy tę kwe stię. Po -
wie dział, że sied miu pa ste rzy jest sied mio ma jed -
nost ka mi, tak jak na ucza ją pew ne gru py lu du Praw -
dy. Po wie dzia łem wte dy: ‘O nie, mój dro gi bra cie.
W każ dym przy pad ku sied miu pa ste rzy, pa sterz
skła da się z wię cej niż jed ne go człon ka’. ‘O nie’, od -
po wie dział on. ‘Nie masz na to do wo du bi blij ne go’.
Za py ta łem wów czas: ‘Czy masz ja kiś do wód bi blij -
ny po ka zu ją cy, że jest tyl ko je den czło nek w każ -
dym przy pad ku, tyl ko je den czło nek gwiezd ny
w każ dej gwieź dzie?’. Nie, nie miał, ale my ślał, że
tak jest. Za py ta łem wte dy: ‘Kto two im zda niem był
pierw szym po słań cem, pierw szą gwiaz dą, pierw -

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

Część III



szym pa ste rzem, pierw szym anio łem do pie r w sze go
okre su Ko ścio ła?’. Od po wie dział, że Pa weł. Po wie -
dzia łem: ‘O nie bra cie, nie uwa żasz tak’. ‘O tak, tak
wła śnie uwa żam’. Po wie dzia łem mu: ‘Wy bacz bra -
cie, że ci za prze czam, ale nie uwa żasz tak i mo gę to
udo wod nić na pod sta wie two jej wła snej Bi blii’.
Przy niósł swo ją Bi blię i po wie dział: ‘Masz! Udo wod -
nij mi to!’. Prze kart ko wa łem je go Bi blię przez No wy
Te sta ment i po wie dzia łem: ‘Nie, bra cie. Nie uwa -
żasz, że je dy nie Pa weł był anio łem do pierw sze go
okre su Ko ścio ła’. Po wie dział wów czas: ‘Skąd wy -
cią gasz myśl, że jest wię cej niż je den czło nek w każ -
dej gwieź dzie?’. Od po wie dzia łem: ‘Wi dzę, że masz
Księ gę Ma te usza w swo jej Bi blii. Ma te usz był jed -
nym z dwu na stu Apo sto łów. Tak jak po wie dział
Pan, dwu na stu Apo sto łów by ło w peł ni upraw nio -
ny mi, na tchnio ny mi na uczy cie la mi, to, co zwią za li -
by na zie mi, mia ło po zo stać zwią za ne w nie bie. To,
co roz wią za li by na zie mi,
mia ło po zo stać roz wią za ne
w nie bie, a szó sty tom wy ja -
śnia Ci, że z te go wła śnie
po wo du, by li oni na tchnie -
ni, a ich na uki mo że my
przyj mo wać z prze ko na -
niem, że są na tchnio ne
przez Bo ga. Nie, masz Ma -
te usza w swo jej Bi blii. Je śli
na praw dę uwa żasz, że
anio łem do pierw sze go
okre su Ko ścio ła był wy łącz -
nie Pa weł, dla cze go nie wy -
r wiesz Ma te usza ze swo jej
Bi blii? Za uwa żam, że masz
tak że Księ gi Ju dy, Ja ku ba,
Pio tra i Ja na. Dla cze go nie
wy rwiesz ich wszy st kich,
z wy jąt kiem Paw ła, z Bi blii.
Nie czy nisz te go, po  nie waż
uwa żasz, że oni tak że by li czę ścią świa tła, anio ła,
gwiaz dy pierw sze go okre su Ko ś cio  ła. Tak więc, bra -
cie, udo wod ni łem ci z two jej wła snej Bi blii, że je steś
al bo hi po kry tą, al bo szcze rze nie uwa żasz, że Pa weł
był je dy nym człon kiem gwiaz dy Ko ścio ła Efe skie -
go’. Bar dzo przy jem nie spę dzi li śmy wspól nie czas.
Mi łu ję te go bra ta i sta ra łem się przed sta wić Praw dę
w uprzej my spo sób, tak by je dy nie lek ko nim po -
trzą snąć, by mógł się obu dzić. W koń cu mu siał przy -
znać, że uzy sku je tro chę świa tła od Pio tra oraz od Ja -
na, a nie tyl ko od Paw ła”. Dwu na stu Apo sto łów by -
ło anio łem do Ko ścio ła w Efe zie, a Pa weł był księ -
ciem. Zwróć my uwa gę na to, że nasz wer set
z Mich. 5: 5 mó wi: „te dy wy sta wi my (…) sied miu pa -
ste rzy i ośmiu ksią żąt z lu du” (pierw sze go pa ste rza
– dwu na stu Apo sto łów). Księ ciem Okre su Efe skie go
Ko ścio ła, wy bit ną gwiaz dą dla Ko ścio ła w Efe zie,
był Pa weł, Apo stoł Pa weł. Na pi sał trzy na ście li stów

w No wym Te sta men cie, wię cej niż wszy scy po zo sta -
li wzię ci ra zem. O tak, to on był księ ciem.

Obec nie prze cho dzi my do Smyr ny, dru gie go
okre su Ko ścio ła, Smyr neń skie go Okre su Ko ścio ła.
Okres Smyr neń ski Ko ścio ła miał kil ku człon ków
gwiezd nych, ta kich jak: Igna cy, Po li karp oraz in ni,
lecz Jan, Apo stoł na wy spie Pat mos był księ ciem
po tym, jak za koń czył się Okres Efe ski Ko ścio ła
(Okres Efe ski za koń czył się w 69 r. n. e. Był to czter -
dzie sto let ni okres żę cia Żni wa Wie ku Ży dow skie go,
któ ry za cho dził w tym okre sie na Wiek Ewan ge lii.
Moż na go na zwać okre sem Ko ścio ła Żni wa. Tym
był Okres Efe ski Ko ścio ła za koń czo ny w 69 r.n.e.).
Na stęp nie do cho dzi my do Smyr neń skie go Okre su
Ko ścio ła, w któ rym to oko ło 90 r.n.e. Jan na pi sał
Księ gę Ob ja wie nia po dyk to wa ną mu przez Je zu sa.
Tak więc Jan był księ ciem skła da ją cej się z kil ku
człon ków gwiaz dy dla Ko ścio ła Okre su Smyr neń -

skie go. Na stęp nie nad -
szedł Per ga moń ski Okres
Ko ścio ła i on tak że miał kil -
ku człon ków gwiezd nych,
lecz Ariusz był je go księ -
ciem. Czwar tym okre sem
Ko ścio ła by ła Tia ty ra, któ ra
po dob nie mia ła kil ku
człon ków gwie zd nych, ale
jej księ ciem był Klau diusz
z Tu ry nu. Na stęp nie ma -
my pią ty, Sar de ski Okres
Ko ścio ła, któ ry po dob nie
miał kil ku wy bit nych sług
Bo żych po da ją cych odro -
bi ny świa tła na cza sie dla
Ko ścio ła, ma ją cych mu do -
po móc w owym cza sie,
a je go księ ciem był Mar sy -
liusz. Jest to omó wio ne
w ós mym to mie. Do cho -

dzi my do szó ste go okre su Ko ścio ła, do Fi la del fii.
W szó stym okre sie księ ciem był Jan We ssel. Uwa żaj -
my, by nie po my lić Ja na We sse la z Ja nem We sley -
em. To Jan We ssel, a nie Jan We sley był tym, któ ry
wy ło żył czte ry fun da men tal ne dok try ny Re for ma -
cji. Lu ter wal czył o nie. Lu ter był bar dziej wo jow ni -
czym człon kiem gwiezd nym niż nie któ rzy z po zo -
sta łych. Jan We sley był jed nym z człon ków gwiezd -
nych Fi la del fij skie go Okre su Ko ścio ła, a to wa rzy -
szy li mu Hub me ier, Zwin gli, Geo r ge Fox, Cran mer
oraz Wil liam Mil ler, któ ry był ostat nim człon kiem
gwiezd nym te go okre su. O tak, by ło kil ku człon ków
gwiezd nych w Fi la del fij skim Okre sie Ko ścio ła, lecz
Jan We ssel był je go księ ciem, tym, któ ry wy ło żył
fun da men tal ne za sa dy Re for ma cji w głów nych
dok try nach. Siód my, La ody cej ski Okres Ko ścio ła
omó wi my w na stęp nym nu me rze.

PT ‘12, 42-44
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SIEDEM OKRESÓW
KOŚCIOŁA

Efez 29–69 r.
Smyr na 69 –313 r.
Per ga mon 313 –799 r.
Tia ty ra 799 –1309 r.
Sar des 1309 –1479 r.
Fi la del fia 1479 –1874 r.
La ody cea 1874 –1950 r.
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Dwu na stu Szpie gów
TYP I ANTYTYP

4 Moj. 13; 14;  5 Moj. 1:19-46

Część II

WCZĘ ŚCI pierw szej ni niej sze go ar ty ku łu wy ja -
śni li śmy dzia ły wie dzy bi blij nej i po ka za li śmy,

że Ka pła ni ra dzi li so bie le piej niż in ni, a nasz Pa stor
naj le piej ze wszyst kich. 

To sa mo sto su je się do ga łę zi wie dzy bi blij nej na -
le żą cych do po mo cy eg ze ge tycz nych (ob ja śnia ją cych)
– wstę pów, in ter pre ta cji oraz har mo ne ty ki. W dzia le
do ty czą cym wstę pów, któ ry głów nie z hi sto rycz ne go
punk tu wi dze nia mó wi o ka no nie Bi blii, jej tek ście,
księ gach i roz po wszech nia niu, znaj du ją się wiel kie
dzie ła Gre ena i Buh la o ka no nie oraz tek ście Sta re go
Te sta men tu; Za hna, Char te ri sa, Li ght fo ota, Sun day’a,
Ab bot ta i We st cot ta o czę ściach oraz o ca ło ści ka no nu
No we go Te sta men tu; Za hna i We st cot ta o księ gach
No we go Te sta men tu; We is sa o ka no nie, tek ście, księ -
gach i roz po wszech nia niu No we go Te sta men tu; Sal -
mo na o ka no nie i księ gach No we go Te sta men tu oraz
Har mo na o ka no nie, tek ście, księ gach i roz po wszech -
nia niu ca łej Bi blii. Są one naj więk szy mi dzie ła mi
wśród wszyst kich wstę pów do Bi blii. Po mi ja my tu
dzie ła pi sa ne przez wyż szych kry ty ków ja ko nie na le -
żą ce do dzieł an ty ty picz nych szpie gów, jak rów nież
ich dzie ła przed sta wia ją ce in ne ga łę zie wie dzy bi blij -
nej i du cha Bi blii. W dzie dzi nie in ter pre ta cji, ja ko
dru giej ga łę zi wie dzy eg ze ge tycz nej, naj więk sze dzie -
ła au tor stwa szpie gów uka za ły się w Pa ru zji. Ke il
i De litzsch w póź niej szych wy da niach swo ich dzieł
opra co wa nych w tym okre sie po da li naj lep sze ko -
men ta rze do Sta re go Te sta men tu; a Zahn i We iss
wraz z swo imi współ pra cow ni ka mi na pi sa li naj lep sze
ko men ta rze do No we go Te sta men tu. Róż ni ucze ni
opra co wa li „Ko men tarz dla wy kła dow ców Bi blii” [ty -
tuł ory gi na łu „The Expo si tors” Com men ta ry – przyp.
tłum.], a Ge ikie na pi sał ko men ta rze do ca łej Bi blii.
Więk szość to mów „Ko men ta rza dla mów ców” [ty tuł
ory gi na łu: „The Spe akers” Com men ta ry” – przyp.
tłum.] zo sta ła na pi sa na w tym okre sie. „Grec ki No wy
Te sta ment dla Wy kła dow cy” [ty tuł ory gi na łu: „The
Expo si tor’s Gre ek Te sta ment” – przyp. tłum.] wów -
czas na pi sa ny przez gro no uczo nych oraz „Krót szy
ko men tarz do No we go Te sta men tu” au tor stwa We -
is sa [ty tuł ory gi na łu: „We iss” Shor ter Com men ta ry”
– przyp. tłum.] sta no wią do bre dzie ła au tor stwa an -
ty ty picz nych szpie gów. Na stęp nie oso by ta kie jak:
Gre en pi szą cy o 1 Księ dze Moj że szo wej, Do uglas
o Księ dze Iza ja sza, Spur ge on o Psal mach, We st cott
o Ewan ge lii Ja na, Li ście do Ży dów oraz o l, 2 i 3 Li ście

Ja na, Li ght fo ot o Li ście do Ga la cjan, Fi li pian, Ko lo san,
Fi le mo na, jak rów nież w wy da nych po śmiert nie nie -
do koń czo nych dzie łach o in nych li stach Ap. Paw ła,
Ram sey o Li ście do Ga la cjan, Go dit o Ewan ge lii Łu -
ka sza i Ja na, Li ście do Rzy mian i Ko ryn tian, Lu thardt
o Ewan ge lii Ja na, Phi li pi o Li ście do Rzy mian, ja ko an -
ty ty picz ni szpie dzy przy nie śli cen ne in for ma cje w za -
kre sie in ter pre ta cji Pi sma Świę te go. W tym cza sie
Schaff do ko nał ko rek ty ko men ta rza Lan ge’a do ca łej
Bi blii, pier wot nie opra co wa ne go przez ze spół nie -
miec kich uczo nych i prze tłu ma czo ne go na ję zyk an -
giel ski, któ ry po da je wie le cen nych in for ma cji z prze -
szpie go wa nia an ty ty picz ne go Ka na anu. Nie któ re
z wy żej wspo mnia nych dzieł zo sta ły stwo rzo ne
przed ro kiem 1874, lecz ich póź niej sze po pra wio ne
wy da nia przy pa da ją na Pa ru zję, tak więc z punk tu
wi dze nia po pra wio nych wy dań moż na je tu przy to -
czyć ja ko dzie ła an ty ty picz nych szpie gów.

W sfe rze do gma ty ki ci an ty ty picz ni szpie dzy, któ -
rzy po zo sta li w swo jej od no śnej de no mi na cji, do brze
wy ko na li za da nie prze szpie go wa nia co do sza far skiej
dok try ny swo jej de no mi na cji. Ich in ne dzie ła zwy kle
za wie ra ły błę dy. Głów ny mi przed sta wi cie la mi ta kich
szpie gów są: Phi li pi, Hod ge, Mi ley, Po pe, Shedd,
Strong, Eder she im, Riehm, Ko enig, We iss, Pfle ide rer
i Oeh ler; ci dwaj ostat ni pi sząc o teo lo gii bi blij nej do -
ko na li ana li zy my śli bi blij nych, a trze ci od koń ca też
o niej pi sał, jak rów nież o dok try nach ja ko ta kich.
Czę sto wspo mi na ni po wy żej We iss, Ko enig, Zahn
i We st cott by li praw do po dob nie naj bar dziej wszech -
stron ny mi oraz owoc ny mi an ty ty picz ny mi szpie ga mi
nie bę dą cy mi w Praw dzie. W dzie dzi nie ety ki chrze -
ści jań skiej po dej mo wa no w Pa ru zji wie le dzia łań,
w trak cie któ rych ety cy ta cy jak: Mar tin sen, Ja net,
Por ter, Har less, We ide ner, Smyth, Hen der son, Pe -
abo dy i wie lu in nych wy ko na li do brą pra cę. Apo lo ge -
ty cy i ety cy ko ścio ła no mi nal ne go bę dą cy an ty ty picz -
ny mi szpie ga mi uży wa li du żo wię cej praw dy i zde cy -
do wa nie mniej błę du niż szpie dzy dok try nal ni. Po -
śród wiel kiej licz by współ pra cow ni ków, przy czy nia -
ją cych się do po wsta wa nia róż nych słow ni ków oraz
en cy klo pe dii bi blij nych i teo lo gicz nych opra co wa -
nych w cza sie Pa ru zji, by ło wie lu człon ków an ty ty -
picz nych szpie gów, w rze czy wi sto ści ca łe ich set ki
pi sa ły do tych dzieł na te mat pra wie każ dej ga łę zi
sfe ry Praw dy i jej Du cha. Jed nak że naj więk szą i naj -
bar dziej owoc ną jed nost ką spo śród an ty ty picz nych
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szpie gów był ów słu ga (Mat. 24: 45-47), któ ry do star -
czył wspa nia łych in for ma cji o pra wie każ dej ga łę zi
sfe ry Praw dy i jej Du cha. Prze wyż szał ich wszyst -
kich w od kry ciach in ter pre ta cyj nych, chro no lo gicz -
nych, apo lo ge tycz nych, dok try nal nych i etycz nych.
Cho ciaż nie był uczo nym z za kre su ję zy ka grec kie go
ani he braj skie go, je go de fi ni cje nie któ rych słów grec -

kich i he braj skich są lep sze od de fi ni cji naj więk szych
lek sy ko gra fów: ru ach, ne phesh, elo him, Yahveh, adon,
sha phat, mi sh phat, pneu ma, psy che, ana sta sis, kri no, kri sis,
kri ma, gen nao, pa ru zja, epi fa nia i apo ka lip sa. Tak że do bre
są je go spro sto wa nia złych tłu ma czeń. W rze czy wi -
sto ści wszy scy bra cia znaj du ją cy się w Praw dzie, któ -
rzy by li spo śród „na uczo nych w Pi śmie” z Mat. 13:52,
by li czę ścią an ty ty picz ne go Ka le ba przy zda wa niu
ra por tu. Bar dzo krót ko opi sa li śmy róż ne spo so by,
na ja kie an ty ty picz ni szpie dzy prze szpie go wa li an ty -
ty picz ny Ka na an. 

Przed sta wia jąc dzia łal ność an ty ty picz nych szpie -
gów, uczy ni li śmy to z punk tu wi dze nia róż nych ga -
łę zi wie dzy na le żą cych do sfe ry Praw dy i jej Du cha.
Nie czy ni li śmy te go z punk tu wi dze nia de no mi na cji,
do któ rych na le że li an ty ty picz ni szpie dzy, tj. wska za -
li śmy na głów nych szpie gów w od no śnych ga łę ziach
wie dzy chrze ści jań skiej z po mi nię ciem ich przy na -
leż no ści de no mi na cyj nej. Jed nak że na le ży ro zu mieć,
że w dzia łal no ści tej uczest ni czy li zdol niej si spo śród
No wych Stwo rzeń za cho wu ją cych ko ro ny z każ dej
de no mi na cji, tak jak na to wska zu je 4 Moj. 13: 4-15.
Oprócz czte rech szcze gól nych człon ków Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go i jed ne go kwa kra na zwi skiem
Pen ney, nie wspo mi na li śmy na zwisk żad ne go z prze -
d  sta wi cie li Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go, gre ko ka to -
lic kie go ani żad ne go z sekt fa na tycz nych. Nie zna czy
to, że nie uczest ni czy li oni w tej dzia łal no ści, lecz że
w więk szo ści przy pad ków nie na le że li do naj wy bit -
niej szych w dzie dzi nach po da nych po wy żej. Naj lep -
sza pra ca wy ko na na przez rzym skich ka to li ków do -
ko na ła się we Fran cji, a jej szcze gól nym osią gnię ciem
jest wiel ka en cy klo pe dia teo lo gicz na w ję zy ku fran cu -
skim. Do na sze go te ma tu przy na le żą zwłasz cza jej
na stę pu ją ce czę ści: Słow nik Bi blij ny (4 to my), Słow nik

grec ki, he braj ski oraz in nych ję zy ków bi blij nych (4 to -
my), słow ni ki hi sto rii Bi blii i Ko ścio ła w naj szer szym
zna cze niu te go sło wa, roz dzie lo ne na róż ne dzia ły
(48 to mów), słow ni ki teo lo gii sys te ma tycz nej (27 to -
mów). Oprócz po wyż szych jest jesz cze 85 in nych to -
mów, któ re na le żą do te go ogrom ne go dzie ła, skła da -
ją ce go się ze 168 to mów, z któ rych każ dy ma po -
nad 1000 stron for ma tu qu ar to. Wie le in for ma cji po -
da nych w tych 83 to mach sta no wi do brą pra cą szpie -
gow ską. Nie któ rzy z nie miec kich rzym skich ka to li -
ków wy ko na li do brą pra cę szpie gow ską, szcze gól nie
w dzia le en cy klo pe dycz nym, apo lo ge tycz nym i ar -
che olo gicz nym. Obok sekt fa na tycz nych szpie dzy
z Ko ścio ła gre ko ka to lic kie go wy ko na li naj mniej szą
pra cę szpie gow ską ze wszyst kich szpie gów de no mi -
na cyj nych, cho ciaż nie któ rzy, jak np. By ren nios, wy -
ko na li tro chę do brej pra cy. Szpie dzy z Ko ścio łów: lu -
te rań skie go, kal wiń skie go i epi sko pal ne go, w po da nej
ko lej no ści, wy ko na li naj le piej i naj wię cej pra cy w tym
za kre sie, nie li cząc pra cy an ty ty picz ne go Ka le ba, któ -
ra jest naj lep szą ze wszyst kich, nie ze wzglę du
na uczo ność, lecz ze wzglę du na przed sta wio ną w niej
Praw dę i jej Du cha.

Po ogól nym omó wie niu 4 Moj. 13:3-16, zaj mie my
się te raz resz tą te go roz dzia łu. Zmia na imie nia (4 Moj.
13:16) Oze asza (wy zwo le nie) na Je ho szua (za zwy czaj pi -
sa ne ja ko Je szua, a w spo lsz czo nej wer sji ja ko Jo zue
– Je ho wa jest zba wie niem, lub Je ho wa zba wia), przed sta -
wia fakt, że prze sta je on być ty pem na szpie gów Ma -
lucz kie go Stad ka z Ko ścio ła lu te rań skie go, a sta je się
ty pem na na sze go Pa na. To nasz Pan był tym, któ ry
wy słał an ty ty picz nych szpie gów („a po sy ła jąc je Moj -
żesz” w. 17).

Nasz Pan przez Sło wo Bo że, Du cha i opatrz ność
wzbu dził w nich de ter mi na cję do prze pro wa dze nia
ba dań („prze szpie go wa nia”). Tym sa mym po le cił im,
by prze zwy cię ży li wszyst kie prze szko dy, ja kie kró le -
stwo sza ta na („gó ra” z w. 17, po ło żo na bez po śred nio
na pół noc od Ka desz Bar nea, 5 Moj. 1:24) bę dzie im
sta wiać na dro dze do wej ścia do sfe ry Praw dy i jej
Du cha ce lem ich do kład ne go zba da nia. Wy ra że nie
„ku po łu dnio wi” jest błęd nym tłu ma cze niem, bo -
wiem sło wo (ne geb) ozna cza tu kra inę na po łu dniu i jest
na zwą nada wa ną po łu dnio wej czę ści Ka na anu. Po ło -
że nie gó ry na pół noc od Ka desz Bar nea sa mo w so bie
jest ja snym do wo dem błęd no ści te go tłu ma cze nia,
tak sa mo jak do wo dzi te go to, że szpie dzy wcho dzi -
li od po łu dnia, co jest wspo mnia ne w w. 22, oraz tra -
sa ich po dró ży po da na w w. 21. Wej ście do Ka na anu
od po łu dnio we go krań ca ozna cza ba da nie sfe ry
Praw dy i jej Du cha od no śnie prze kleń stwa w chrze -
ści jań stwie naj bliż sze punk to wi wi dze nia an ty ty picz -
nych szpie gów na le żą cych do no mi nal nych ko ścio -
łów, co w an ty ty pie ozna cza róż ne ga łę zie ba dań.
Mie li oni zba dać sfe rę Praw dy i jej Du cha, by do wie -
dzieć się czym one są („oglą daj cie zie mię” itd., w. 18).
Mie li tak że zba dać zło wy ni ka ją ce z grze chu, błę du,
sa mo lub stwa i świa to wo ści, któ re za in fe ko wa ły ser ca
i umy sły lu du Bo że go („i lud […] w niej”). Mie li zwró -

Wiedza biblijna zebrana przez 12 szpiegów
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cić uwa gę zwłasz cza na to, czy te for my zła w cie le -
snym umy śle i ser cu są moc ne, czy sła be, czy jest ich
ma ło, czy wie le („czy moc ny […] czy wie le”), a na -
stęp nie zdać z te go ra port.

W an ty ty pie Pan po le cił im, by szcze gól nie zba da -
li sfe rę Praw dy i jej Du cha z punk tu wi dze nia jej du -
cho wych za let („czy do bra, czy zła”, w. 19), co do któ -
rych oczy wi ście stwier dzi li, że są do bre. On po le cił im
rów nież wy szpie go wać twier dze zła („mia sta”;
2 Kor. 10:4, 5) i zwró cić szcze gól ną uwa gę na to, czy
te twier dze zła są sła be („na mio ty”), czy moc ne
(„obron ne miej sca”). Mie li zba dać sfe rę Praw dy i jej
Du cha po to, by do wie dzieć się, czy jest owoc na czy
ja ło wa („uro dzaj na czy nie płod na”, w. 21) pod ką -
tem roz wi ja nia owo ców Du cha, jak rów nież czy znaj -
du ją się w niej wiel cy lu dzie ja ko jej wo dzo wie
(„drze wa” – któ re re pre zen tu ją wiel kich lu dzi spo -
śród lu du Bo że go lub świa ta). Nasz Pan za chę cał an -
ty ty picz nych szpie gów do te go, by by li od waż ni
w ob li czu nie bez pie czeń stwa, w ja kim mo gli by się
zna leźć w związ ku ze swo ją szpie gow ską dzia łal no -
ścią. On rów nież na ka zał im, by przy nie śli owo ce
roz wi nię te w sfe rze Praw dy i jej Du cha. Czym one
by ły, zo sta nie po ka za ne przy wy ja śnia niu wer se tu 26.
Czas roz po czę cia wy sy ła nia przez Pa na an ty ty picz -
nych szpie gów przy pa da na po czą tek żę cia („a był to
czas doj rze wa nia wi no gron”, w. 20 w prze kła dzie Bi -
blii War szaw skiej). Ro zu mie my tak po czę ści z fak tu,
że okre sy 29-69 oraz 1874-1914 są przed sta wio ne
z punk tu wi dze nia róż nych fi gur: żni wa, po ło wu ryb
(Mat. 13:24-30, 37-43, 47-50), zbio ru doj rza łych wi no -
gron (Pie śni Sal. 2:13; 7:12; Izaj. 24:13; 5 Moj. 24:19-21).
Wy ni ka to tak że z fak tu, że na tych miast po swo im
chrzcie w paź dzier ni ku 29 ro ku, nasz Pan – pierw szy
czło nek Ka le ba ze Żni wa Wie ku Ży dow skie go, a póź -
niej je go Jo zue – wi dział du cho we rze czy (Mat. 3:16),
oraz z fak tu, iż wła śnie w paź dzier ni ku 1874 r. nasz
Pa stor wy szpie go wał pierw sze praw dy Żni wa Wie ku
Ewan ge lii, tj. nie wi dzial ność wtó re go przyj ścia na -
sze go Pa na. To, jak wy peł ni ły się an ty ty py, do wo -
dzi, że nasz po gląd co do roz po czę cia an ty ty picz ne -
go szpie go wa nia jest po praw ny.

Wy ko nu jąc ten roz kaz na sze go Pa na, szpie dzy
pa ru zyj ni zba da li każ dy aspekt sfe ry Praw dy na cza -
sie i jej Du cha, tak jak ty picz ni szpie dzy prze szpie go -
wa li ca ły Ka na an, po cząw szy od punk tu, w któ rym je -
go naj bar dziej wy su nię ta na po łu dnie część gra ni czy -
ła z pu sty nią Syn (cierń, stan prze kleń stwa w chrze ści -
jań stwie), aż do miej sca gdzie je go naj da lej wy su nię -
ta na pół noc część gra ni czy ła z Ro chob (roz le głość, po -
gań stwo); zlu stro wa li rów nież wej ście do Cha mat
[gór ska do li na czy też prze łęcz bie gną ca od Mo rza
Śród ziem ne go do Cha mat – w prze kła dzie Bi blii
Gdań skiej od da ne ja ko ‘któ rę dy cho dzą do Emat”]
(for te ca, nie wier ność w Pa ru zji, w. 21). Dzie ło to wy ko -
na li bar dzo do kład nie. Nie by ło żad ne go za kąt ka ani
za ka mar ka w sfe rze Praw dy na cza sie i jej Du cha,
któ re go by szcze gó ło wo nie zba da li. Swo imi ba da -
nia mi ob ję li te ma ty kę od prze kleń stwa w chrze ści -
jań stwie aż do prze kleń stwa w po gań stwie oraz kwe -

stie nie wier no ści, jak rów nież wszyst ko to, co le ża ło
po za Praw dą i jej Du chem, wraz z for ma mi zła, ja kie
się roz pa no szy ły, włącz nie z so ju szem („He bron”,
przy jaźń – so jusz w. 22) po mię dzy dia błem („Ahi man”,
brat po da run ku – sza tan ja ko Lu cy fer był bra tem Lo go -
sa, któ re go Bóg nam dał ja ko na sze go Zbaw cę, naj -
więk szy Po da ru nek z po da run ków), świa tem
(„Szeszaj”, ob le czo ny w biel lub bia ła wy – świat usi łu je
ucho dzić za spra wie dli wy; sa mo uspra wie dli wia nie
się jest jed ną ze znacz niej szych wad świa ta w je go po -
nęt nych po wa bach kie ro wa nych do lu du Bo że go)
i cia łem („Tal maj” bruz da – cia ło jest bar dzo po roz ry wa -
ne płu giem de pra wa cji). Prze pro wa dzo no bar dzo wie le
ba dań pod ką tem eg ze ge tycz nym, hi sto rycz nym,
dok try nal nym i etycz nym do ty czą cych dia bła, cia ła
i świa ta, tak po je dyn czo, ja ko też w ich nie cnym so ju -
szu. So jusz ten zo stał utwo rzo ny pod czas „świa ta,
któ ry był” (w przed po to po wym po rząd ku rze czy),
któ ry był zu peł nym okre sem („sie dem lat”), za nim
„obec ny zły świat” („Egipt”, for te ca) zo stał usta no wio -

ny ja ko sza tań skie kró le stwo („So an”, tar go wi sko,
na któ rym to wa ry wszel kie go zła są do na by cia). Ci
trzej: dia beł, świat i cia ło, tak z osob na jak i w so ju szu
ze so bą, z pew no ścią są dzieć mi zła („Enak”, ol brzym),
a my stwier dzi li śmy, iż rze czy wi ście ta ki mi są.

Szpie dzy w swo im szpie go wa niu przy stą pi li
do zba da nia praw dy o no wej wo li, No wym Stwo rze -
niu („rze ki Eschol”, gro no, wer set 23; 5 Moj. 1:24, 25),
a ba da jąc ten przed miot (szpie gu jąc „ucię li tam”),
zgro ma dzi li wiel ką ilość prawd o ła skach („ga łąź
z gro nem ja gód win nych”, Ja na 15:2, 4, 5, 8). Nie wąt -
pli wie w tym przed mio cie zo sta ła do ko na na naj lep -
sza pra ca szpie gow ska. To na tym po lu lek sy ko gra fo -
wie, twór cy kon kor dan cji, tłu ma cze ję zy ków ob cych,
in ter pre ta to rzy, twór cy sko ro wi dzów, hi sto ry cy, do -
gma ty cy, a zwłasz cza ety cy do ko na li wie le do bre go
szpie go wa nia. Szcze gól nie br. Rus sell i nie któ rzy piel -
grzy mi owoc nie two rzy li te dzie ła. Ta część szpie -
gów, któ ra by ła w Praw dzie, oraz ta część szpie gów,
któ ra by ła w ko ście le no mi nal nym, [„we dwóch”

Szpie dzy zda ją ra port



w. 23 we dług prze kła du Bi blii War szaw skiej – przyp.
tłum.], za rzą dza ła („nie śli”) swo ją pra cą przy po mo -
cy Bi blii („na drąż ku”). Ten zbiór łask skła dał się
z wyż szych i niż szych pierw szo rzęd nych, dru go rzęd -
nych i trze cio rzęd nych łask, a w szcze gól no ści ze
skład ni ków mi ło ści: ra do ści, po ko ju, nie skwa pli wo ści,
uprzej mo ści, do bro ci, wia ry, ci cho ści i sa mo kon tro li
[w prze kła dzie Bi blii Gdań skiej prze tłu ma czo nej ja ko
„wstrze mięź li wość” – przyp. tłum.], tak jak są one
opi sa ne w Li ście do Ga la cjan 5:22, 23, a do dat ko wo
skła dał się z łask nie na le żą cych do mi ło ści: cier pli -
wo ści, na dziei [w prze kła dzie Bi blii Gdań skiej prze -
tłu ma czo nej ja ko „cno ta” – przyp. tłum.], po boż no ści
i mi ło ści bra ter skiej, tak jak po da je 2 Pio tra 1:5-7. An -
ty ty picz ni szpie dzy opi sa li te ła ski przede wszyst kich
tak, jak ist nie ją one w Bo gu, Chry stu sie i No wych
Stwo rze niach, cho ciaż opi sa li tak że ich reszt ki tak,
jak ist nie ją w cie le snym czło wie ku. Zba da li oni rów -
nież i szcze gó ło wo opi sa li owo ce oku po we go dzie ła

Chry stu sa („gra na to we jabł ka”; 2 Moj. 39:24, 25; Pie -
śni Sal. 4:3, 13; 6:7, 11; 7:12; 8: 2), któ ry mi są po ucze -
nie, uspra wie dli wie nie, uświę ce nie oraz wy ba wie nie
dla czte rech klas wy bor czych, re sty tu cja dla upa dłej
ludz ko ści i po wrót do do sko na ło ści dla upa dłych
anio łów, wiecz ne znisz cze nie wszel kie go zła oraz
wiecz ne usta no wie nie spra wie dli wo ści i mi ło ści
na ca łym świe cie. Zba da li oni rów nież i opi sa li ra -
dość zba wio nych z wszyst kich klas („fi gi”, któ rych
sło dycz tak jak sło dycz mio du wy obra ża tę ra dość
– szcze gól nie ra dość z per spek ty wy pierw sze go zmar -
twych wsta nia, uwiel bie nia i re sty tu cji). Rze czy te zo -
sta ły przy nie sio ne przez szpie gów, w szcze gól no ści
przez tych bę dą cych w Praw dzie, ja ko naj waż niej sze
od kry cia w ich pra cy szpie gow skiej w sfe rze Praw dy
i jej Du cha. Za uważ my po wtó rze nie fra zy o Eschol
i gro nie win nym (w. 24), któ re słu ży pod kre śle niu
do nio słej wa gi łask.

PT ‘12, 44-47

P A M I Ę T A M Y

W dniu 20.12.2012 r. w wieku 83 lata zmarł brat Czesław Kaczmarek ze Zboru w Ostrzeszowie.
Dnia 28.12.2012 siostra Renata Michalak ze zboru Pana w Poznaniu zakończyła swoje życie w wieku 42 lat.
W dniu 16.01.2013 r. w wieku 90 lat zakończył swoje życie brat Franciszek Skiba ze zboru Pana w Paarach.
Dnia 09.02.2013 r. zmarła w wieku 79 lat siostra Franciszka Krzanowska ze zboru w Nienadówce.

Kon wen cja w Mu ske gon
Ze bra nie go spo dar cze

18 ma ja 2012 r.
Br. Ralph He rzig po dał na stę pu ją ce ogło sze nie na ze bra niu go spo dar czym na kon wen cji w Mu ske gon w dniu
18 maja 2012 r. o godz. 15:15:

„Z mie sza ny mi uczu cia mi in for mu ję was, że sio stra Bet ty Kat ka veck opusz cza Dom Bi blij ny i za miesz ka w dwu -
po ko jo wym miesz ka niu na osie dlu w po bli żu Atlan ty w sta nie Geo r gia. Jest ona bar dzo ce nio ną oso bą kie ru ją cą na -
szym biu rem go spo dar czym, któ re obej mu je pre nu me ra ty, ma ga zyn ksią żek i cza so pism, wpły wy i wy dat ki oraz
dział wy sył ki. Wier nie wy ko ny wa ła te obo wiąz ki przez wie le lat. Dzię ku ję jej za spo rzą dza nie po sił ków, prze ką -
sek i za to, że za wsze by ła chęt na i go to wa do udzie le nia po mo cy, gdzie kol wiek tyl ko by ła po trzeb na. Bę dzie mi bra -
ko wa ło jej przy ja zne go, żar to bli we go i śmie ją ce go się uspo so bie nia. Nie opusz cza ona Do mu Bi blij ne go z wzglę -
dów zdro wot nych ani żad nych in nych po wo dów, jak tyl ko dla te go, że ro bi się co raz star sza, a w no wym miej scu

za miesz ka nia bę dzie bli sko swo jej ro dzi ny. Ży czy my jej wszyst kie go naj lep sze go w jej
no wym oto cze niu oraz szcze gól ne go bło go sła wień stwa od Pa na, bo wiem ona tak sa -
mo jak my wszy scy po dró żu je do Kró le stwa.

„Idąc za kie row nic twem Pa na, wy bra łem dwóch bra ci z U. S.A. na po ten cjal ne go
wo dza lu du Bo że go i Opie ku na Wy ko naw cze go po tym, jak ja nie bę dę już w sta nie zaj -
mo wać te go sta no wi ska. To, że po czy ni łem ta kie usta le nia nie jest zwią za ne z mo im
zdro wiem, ale mam obec nie 87 lat i my ślę, że ta ki układ jest naj lep szy. Mo im pierw szym
wy bo rem na za peł nie nie wa ka tu wte dy, kie dy się on po ja wi, jest br. Le on Sny der,
a br. Da niel He rzig bę dzie funk cjo no wał ja ko za pa so wy kan dy dat na to sta no wi sko. 

Brat Le on i sio stra Vir gi nia Sny der czy nią obec nie przy go to wa nia do te go, by
w ma ju 2012 r., po kon wen cji w Mu ske gon, pod jąć pra cę w peł nym wy mia rze w Do -
mu Bi blij nym. Po trze bu je my, aby in ni przy je cha li, by z na mi pra co wać, je śli po sia da ją
wol ny czas, któ ry mo gli by spo żyt ko wać w ten spo sób. Gdy by ście chcie li przy je chać
i słu żyć spra wie Pa na, pro szę po roz ma wiać z któ rymś z bra ci z Do mu Bi blij ne go”. 

O G Ł O S Z E N I A


