
„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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ROZ WAŻ MY na stę pu ją ce wer se ty: „Za iste nic    
nie czy ni pa nu ją cy Pan, chy ba że by ob ja wił ta -

jem ni cę swo ją słu gom swo im, pro ro kom” (Amo sa
3:7). „Ta jem ni ca Pań ska ob ja wio na jest tym, któ rzy
się go bo ją (czczą), a przy mie rze swo je oznaj mia
im” (Ps. 25:14). Czy ma my przy pusz czać, że nasz
Nie biań ski Oj ciec po zo sta wił by Swo je „dzie ci świa -
tło ści” (1 Tes. 5:5) w nie wie dzy w kwe stii tak waż -
ne go te ma tu, jak ko niec żę cia żni wa oraz za mknię -
cie drzwi wej ścia do wy so kie go po wo ła nia? Tak jak
kwe stią wiel kiej wa gi dla lu du Bo że go by ło otwar cie
wy so kie go po wo ła nia wspo mi na ne w na stę pu ją -
cych wer se tach: „Za kon i pro ro cy aż do Ja na; a od te -
go cza su kró le stwo Bo że opo wia da ne by wa, a każ -
dy się do nie go gwał tem ci śnie” (Łuk. 16:16). „Ja
mu szę spra wo wać spra wy one go, któ ry mię po słał,
po kąd dzień jest; przy cho dzi noc, gdy ża den nie bę -

dzie mógł nic spra wo wać” (Ja na 9:4); a kie dy roz po -
czę ło się żę cie, po wie dzia ne zo sta ło: „I bę dzie gło szo -
na ta ewan ge lia o Kró le stwie po ca łej zie mi na świa -
dec two wszyst kim na ro dom i wte dy na dej dzie ko -
niec” (Mat. 24:14); „i po śle anio łów swo ich z wiel -
ką trą bą, i zgro ma dzą wy bra nych je go z czte rech

stron świa ta z jed ne go krań ca nie ba aż po dru gi”
(Mat. 24:31); tak sa mo, rów nie waż ne dla lu du Pań -
skie go jest to, kie dy dzie ło żę cia się koń czy, a za cząć
się ma ją in ne dzie ła.

Nie wy star czy po wie dzieć, że Pan nie ob ja wił
Praw dy w tej kwe stii, je śli nie wy na ło ży li śmy wy sił -
ku, by zba dać, czy li grun tow nie prze stu dio wać tę
kwe stię. „I uszy two je usły szą sło wo z ty łu do cie bie
mó wią ce go: Tać jest dro ga, chodź cie po niej, lub by -
ście się w pra wo al bo w le wo uda li” (Iz. 30:21);
„Sta raj się, abyś się do świad czo nym sta wił Bo gu ro -
bot ni kiem, któ ry by się nie za wsty dził i któ ry by do -
brze roz bie rał sło wo praw dy” (2 Tym. 2:15). Ży dzi,
któ rzy z po wo du nie wia ry i za nie dbań nie po zna li
zmia ny w dys pen sa cyj nym po stę po wa niu Bo ga
za swo ich dni, zo sta li su ro wo uka ra ni. „Al bo wiem
przyj dą na cię dni, gdy cię oto czą nie przy ja cie le twoi
wa łem, i ob le gą cię, i ści sną cię ze wsząd; I zrów na -
ją cię z zie mią, i dzie ci two je w to bie, a nie zo sta wią
w to bie ka mie nia na ka mie niu, dla te go żeś nie po -
zna ło cza su na wie dze nia twe go” (Łuk. 19:43, 44).

A za tem roz waż my w świe tle ob ja wio nej Praw -
dy i wy peł nio nych pro roctw na stę pu ją ce czte ry
us tę py Sło wa Bo że go mó wią ce o koń cu żę cia Ma -
lucz kie go Stad ka, któ ry wska zał by tak że da tę za -
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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.

Sta raj się z ca łych sił, by być
ta ką oso bą, któ rą Bóg za ak -
cep tu je, oraz od daj się Mu.

Bądź pra cow ni kiem, któ ry nie
ma po wo du, by się wsty dzić

swo jej pra cy, ta kim, któ ry
sto su je praw dzi we na uki

we wła ści wy spo sób
– 2 Tym. 2:15.
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m knię cia drzwi wej ścia do wy so kie go po wo ła nia,
bo wiem oczy wi stym jest, że nikt nie mógł by wejść
do Cia ła Chry stu so we go po tym, jak Cia ło to zo -
sta ło osta tecz nie w peł ni ze bra ne – zżę te. 

(1) We dług Iz. 66:7 w każ dym miej scu, gdzie
znaj do wał się no mi nal ny Sy jon (Ba bi lon), Cia ło
Chry stu sa (męż czy zna) opusz cza ło go tam, za nim
po czuł on bó le po ro do we (1 Tes. 5:3, 4). Je go bó -
le po ro do we (wiel ki Czas Uci sku – Mat. 24:21)
roz po czę ły się od woj ny świa to wej w 1914 r.
i szyb ko się roz prze strze ni ły, tak, że wio sną 1916 r.
by ły już po wszech ne w chrze ści jań stwie, co do wo -
dzi, że do te go cza su za koń czy ło się za rów no żę -
cie jak i po kło sie (R 1648, 1649).

(2) Wszy scy wy bra ni w każ dym kra ju (peł ne
144 000) zo sta li po pie czę to wa ni na czo łach (zżę -
ci), za nim ucisk (któ ry roz po czął się od woj ny
świa to wej – „wia tru” z 1 Król. 19:11, 12) ogar nął
da ny kraj (Obj. 7:1-3). „Wiatr” nie jest „wi chrem”,
lecz po prze dza go, a „wi cher” na stę pu je do pie ro
wte dy, kie dy „czte ry wia try zie mi” (czte ry kla sy
upa dłych anio łów – (Rzym. 8:38; Ef. 6:12) zo sta -
ją uwol nio ne w więk szym stop niu, niż mia ło to
miej sce wte dy, kie dy wy wo ły wa ły woj nę. Oni ście -
ra ją się w wiel kich kon flik tach sa mi z so bą,
a wśród lu dzi wy twa rza ją sym bo licz ny wi cher – re -
wo lu cję i anar chię (Jer. 25:29-33; 2 Król. 2:1, 11).
Każ dy kraj chrze ści jań ski zo stał uwi kła ny w woj -
nę (cho ciaż nie ko niecz nie ja ko stro na wal czą ca)
do wio sny 1916 r. Wszy scy wy bra ni zo sta li po pie -
czę to wa ni na czo łach (zżę ci) do wio sny 1916 r.

(3) „Ja mu szę spra wo wać spra wy one go, któ ry
mię po słał, po kąd dzień jest; przy cho dzi noc, gdy
ża den nie bę dzie mógł nic spra wo wać”. Dzie ło, ja -
kie wów czas wy ko ny wa li Je zus i Apo sto ło wie, by -
ło dzie łem żę cia. Stąd dzie ło, o któ rym tu mo wa,
jest dzie łem żę cia, któ re z na sta niem no cy nie mo -
gło już być dłu żej wy ko ny wa ne. Je zus nie mógł
mieć na my śli wszyst kich za ry sów dzie ła żni wa,
któ re po żę ciu obej mu je wią za nie w snop ki, su sze -
nie, młó ce nie, od wie wa nie, prze sie wa nie i zwie zie -
nie do spi chle rza. Jest nie do po my śle nia, by – kie -
dy Ko ściół był w cie le – po tym, jak żę cie się za -
koń czy ło, a za nim do ko na ło się sześć po zo sta łych
za ry sów żni wa, na dejść miał czas, w któ rym to
współ człon ko wie nie mo gli by nic zro bić dla sie bie
na wza jem. No cą jest Czas Uci sku, któ ry za koń czył
Wiek Ży dow ski i któ rym koń czy się Wiek Ewan -
ge lii (Jo ela 2:2; Amo sa 5:20; Dan. 12:1). Noc ta
skła da się z trzech wy raź nych eta pów – woj ny, re -
wo lu cji i anar chii, po śród któ rych wy stę pu je głód
i za ra za (Ezech. 14:21). Pie czę to wa nie Ma lucz kie -
go Stad ka za koń czy ło się w każ dym kra ju, za nim
przy stą pił on do woj ny. Po tym, jak woj na ogar nę -

ła ca łe chrze ści jań stwo, noc „oracz” (Am. 9:13) za -
jął miej sce żeń ca, a żę cie – pie czę to wa nie na czo -
łach – za koń czy ło się (Obj. 7:1-3). 

(4) We dług Am. 9:13 oracz (Czas Uci sku – patrz
Ko men ta rze Be re ań skie; P 3, s. 216; R 2627; 5761)
oraz tło czą cy gro na (Obj. 14:18-20) za ję li miej sce
żeń ca (włącz nie z do ko nu ją cym po kło sia) i siew cy
(tych, któ rzy sia li Sło wo Bo że po to, by po zy skać
wię cej człon ków Ma lucz kie go Stad ka) i po ło ży li
kres ich dzie łu. Sta ło się to wszę dzie, jak tyl ko ca -
łe chrze ści jań stwo za an ga żo wa ło się w woj nę świa -
to wą, co na stą pi ło wio sną 1916 r. Ame ry ka by ła
ostat nim kra jem, któ ry przy stą pił do woj ny. Do te -
go cza su ca łe żę cie i po kło sie Ma lucz kie go Stad ka
za koń czy ło się. Czło wiek, któ ry usi ło wał by żąć
po tym, jak li te ral ny oracz wy prze dził go, za jął je -
go miej sce i za czął siać oraz żąć po now nie, na -
praw dę wy glą dał by nie mą drze. Nie wy glą daj my
na nie mą drych w kwe stiach du cho wych, upie ra jąc
się przy tym, że po kło sie kon ty nu uje się po 1916
r., kie dy to oracz roz po czął wszę dzie swo je dzie ło
w wiel kim Cza sie Uci sku.

Ufa my, że tych kil ka uwag za słu gu je na uważ ne
roz wa że nie przy mo dli twie, ze wzglę du na to, że
od wie lu lat je ste śmy już w Dniu Ty siąc le cia,
a „ścież ka spra wie dli wych ja ko świa tłość ja sna,
któ ra im da lej, tym bar dziej świe ci, aż do dnia
do sko na łe go”

Każ dy kraj chrze ści jań ski zo stał uwi kła ny
w woj nę (cho ciaż nie ko niecz nie ja ko
stro na wal czą ca) do wio sny 1916 r.

PT ‘13, 18-19
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W AR TY KU LE „Kró lo wa Sa by – typ i an ty typ”
(PT ‘54, str. 41 oraz TP Wio sna 2012, s. 5)

przed sta wie ni zo sta li Po świę ce ni Obo zow cy Epi -
fa nii – naj wyż sza kla sa spo śród qu asi-wy bra nych.
Zo sta ło tam po ka za ne, że do paź dzier ni ka 1954
r. zu peł na licz ba wy bra nych mia ła zo stać skom -
ple to wa na w swym człon ko stwie (cho ciaż nie
w osta tecz nym roz wo ju), a wszy scy po świę ca ją cy
się po tej da cie nie mie li po siąść sta no wi ska
na Dzie dziń cu Epi fa nii, jak to po przed nio mia ło
miej sce, ale za miast te go mie li uzy skać wyż sze
sta no wi sko w Obo zie Epi fa nii, wśród qu asi-wy -
bra nych. Ci qu asi-wy bra ni, szcze gól nie ci spo śród
nich, któ rzy po świę cą się przed roz po czę ciem re -
sty tu cji, przez co uzy sku ją wyż sze sta no wi sko
w Obo zie Epi fa nii ja ko Po świę ce ni Obo zow cy
Epi fa nii, co raz bar dziej wy su wa ją się na czo ło,
w mia rę jak co raz wię cej cza su upły wa od paź -
dzier ni ka 1954 r. Fak ty te wzbu dza ły i na dal bę -
dą wzbu dzać wie le py tań. Dla te go uwa ża my, że
prze stu dio wa nie qu asi-wy bra nych oraz kwe stii
z ni mi zwią za nych bę dzie na cza sie i z ko rzy ścią
dla wszyst kich. Szcze gól nie bra cia oświe ce ni Epi -
fa nią po win ni sta rać się do brze po znać wszyst kie
szcze gó ły zwią za ne z tym te ma tem.

Je śli to moż li we, do brą rze czą jest okre śla nie
po jęć bi blij nych, łącz nie z kla sa mi lu du Bo że go, ter -
mi na mi wy stę pu ją cy mi w Bi blii. Jed nak że nie kie dy
je ste śmy zmu sze ni na zy wać na uki znaj du ją ce się
w Pi śmie Świę tym okre śle nia mi, któ rych ja ko ta kich
w nim nie ma, w tym ce lu, aby ja sno i bi blij nie roz -
róż nić mię dzy róż ny mi fa za mi przed mio tu, by po -
ka zać np. tym cza so we i oży wio ne uspra wie dli wie nie
lub róż ne kla sy, np. Sta ro żyt nych God nych i Mło do -
cia nych God nych. Kla sa, któ rą obec nie oma wia -
my, w od nie sie niu do okre su Ty siąc le cia wy stę pu -
je w Pi śmie Świę tym pod na zwą „sy no wie” (Jo el.
2:28; Iz. 60:4). Jed nak że in ne kla sy lu du Bo że go, np.
Ma lucz kie Stad ko Wie ku Ewan ge lii, są tak że na zy -
wa ne „sy na mi” (2 Kor. 6:18). Dla te go też, je śli chce -
my ja sno roz róż nić te dwie kla sy „sy nów”, bez uży -
cia do dat ko wych wy ja śnia ją cych słów nie mo że -
my żad nej z nich na zwać „sy na mi”. Z te go po wo -
du oraz ze wzglę du na to, że ter min ten do kład niej
ją opi su je, idzie my za przy kła dem br. John so na i na -
zy wa my tę kla sę, bę dą cą „sy na mi” Ty siąc le cia, „qu -
asi-wy bra ny mi”.

Ła ciń ski przed ro stek qu asi zna czy ‘jak gdy by”
i prze ka zu je myśl, że coś jest pra wie, z po zo ru, jak
się wy da je, czymś, ale w rze czy wi sto ści tym nie
jest. Z te go po wo du uży wa my ter mi nu qu asi-wy -
bra ni na okre śle nie tych Ży dów z Wie ku Ży dow -
skie go oraz po gan i Ży dów z Wie ku Ewan ge lii,
któ rzy sta ją się jak gdy by, pra wie, z po zo ru czy też,
jak się wy da je, wy bra ny mi, cho ciaż w rze czy wi sto -
ści nie są z wy bra nych. Po krót ce opi sze my ich tu
w trzech ogól nych gru pach oraz po ka że my ich sta -
no wi sko przed Bo giem.

(1) Ci po ga nie (i nie któ rzy Ży dzi), któ rzy pod -
czas Wie ku Ewan ge lii, włą cza jąc na sze cza sy, po -
mi mo te go, że nie po świę ca ją się, to jed nak po ku -
tu ją za swo je grze chy, przyj mu ją Je zu sa za swe go
Zba wi cie la oraz po zo sta ją wier ni oku po wi i spra -
wie dli wo ści. A za tem przy ję li ła skę Bo żą w tym -
cza so wym uspra wie dli wie niu, z to wa rzy szą cy mi
mu bło go sła wień stwa mi „po ko ju z Bo giem”, któ -
ra ma być punk tem wyj ścio wym do osią gnię cia
„tej [wyż szej] ła ski, w któ rej sto imy” (Rzym.
5:1, 2), to zna czy jesz cze więk szych przy wi le jów
i bło go sła wieństw po świę ce nia. Osią ga ją oni spo -
ry sto pień har mo nii z za sa da mi praw dy i spra -
wie dli wo ści, a tak że przy kła da ją się do stu dio wa -
nia i roz po wszech nia nia Sło wa Bo że go. Są oni jak
gdy by, pra wie, z po zo ru, jak się wy da je, z wy bra -
nych, cho ciaż w rze czy wi sto ści ni mi nie są, bo -
wiem nie czy nią ko lej ne go kro ku po świę ce nia,
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po le ga ją ce go na wy rze cze niu się swej wła snej wo -
li w sto sun ku do sie bie i świa ta, a przy ję ciu wo li
Bo żej ja ko wła snej. Po nie waż nie wy ko rzy stu ją
tym cza so we go uspra wie dli wie nia ja ko punk tu
wyj ścio we go do po świę ce nia, przyj mu ją tę ła skę
Bo żą nada rem no dla ce lów Wie ku Ewan ge lii
(2 Kor. 6:1). Ta kim jed nost kom, choć nie po świę -
ca ją się w cza sach przed re sty tu cyj nych, ale po zo -
sta ją lo jal ne wo bec oku pu i spra wie dli wo ści, po -
sia da na przez nie w ja kim kol wiek stop niu har -
mo nia z praw dą i spra wie dli wo ścią, osią gnię ta
w tym ży ciu, da prze wa gę nad resz tą świa ta w cza -
sach re sty tu cji. 

(2) Ci Ży dzi, któ rzy pod czas Wie ku Ży dow skie -
go i Ewan ge lii w wie rze i prak ty ce do cho dzą
do har mo nii z Przy mie rzem Abra ha mo wym oraz
Moj że szo wym i po zo sta ją wier ni, cho ciaż się nie
po świę ca ją. Osią ga ją oni przez ta ki kon takt wyż -
szy sto pień har mo nii z praw dą i spra wie dli wo ścią
niż resz ta ludz ko ści, co bę dzie dla nich ko rzy ścią
w cza sach re sty tu cji.

(3) Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii, któ rzy po -
świę ca ją się przed otwar ciem Go ściń ca Świą to bli -
wo ści, ale po 16 wrze śnia 1954 ro ku, czy li za póź -
no, by na le żeć do wy bra nych. Osią gną oni w tym
ży ciu o wie le wyż szy sto pień har mo nii z praw dą
i spra wie dli wo ścią niż któ ra kol wiek z dwóch grup
nie po świę co nych wspo mnia nych po wy żej.

Te trzy ogól ne gru py bę dą sta no wić qu asi-wy -
bra nych, „sy nów”, któ rzy z po wo du swe go przed -
re sty tu cyj ne go roz wo ju i szko le nia bę dą przy go to -
wa ni do te go przy wi le ju, ja ki zo sta nie im da ny, by
stać się „głów ny mi po moc ni ka mi Sta ro żyt nych
i Mło do cia nych God nych w usłu gi wa niu świa tu
praw da mi Ty siąc le cia” (Ps. 107:21, 22) (PT „41 str.
50, kol. l, u do łu).

WERSETY PISMA ŚWIĘTEGO
PRZEDSTAWIAJĄCE WYBRANYCH

ORAZ QUASI-WYBRANYCH
By le piej zro zu mieć qu asi-wy bra nych, prze ba da -
my obec nie kil ka ustę pów Pi sma Świę te go, któ -
re sta wia ją ich w kon tra ście z kla sa mi wy bra ny -
mi. Kla sy wy bra ne są uka za ne w Pi śmie Świę tym
w róż ne spo so by, w spo sób oczy wi sty po ka zu ją -
ce, że są tyl ko czte ry kla sy wy bra ne: Ma lucz kie
Stad ko, Wiel ka Kom pa nia, Sta ro żyt ni God ni
i Mło do cia ni God ni. Jed nak że nie któ re z tych
wer se tów wska zu ją tak że na ist nie nie qu asi-wy -
bra nych, cho ciaż nie po śród wy bra nych. Naj -
pierw przed sta wi my dwa wer se ty Pi sma Świę te -
go, któ re po ka zu ją tyl ko czte ry kla sy wy bra ne,
a na stęp nie kil ka in nych, któ re po ka zu ją tak że
qu asi-wy bra nych. Po bar dziej szcze gó ło we in for -

ma cje na te mat tych oraz in nych wer se tów bi blij -
nych od sy ła my do E4 str. 317-325. 

(1) W Ps. 72:3 dwie gó ry, Sy jon i Mo ria,
przed sta wia ją od po wied nio Ma lucz kie Stad ko
i Sta ro żyt nych God nych, a dwa pa gór ki, Akra
i Bez e ta, re pre zen tu ją Wiel ką Kom pa nię i Mło do -
cia nych God nych.

(2) W Iz. 60:13 sło wo „cie bie” od no si się do
Chry stu sa; je dli na do Sta ro żyt nych God nych; so -
sna do Wiel kiej Kom pa nii, a buksz pan do Mło do -
cia nych God nych.

(3) Przejdź my do Jo ela 2:28, 29: Słu dzy przed -
sta wia ją tu taj Ma lucz kie Stad ko, słu żeb ni ce – Wiel -
ką Kom pa nię, star cy – Sta ro żyt nych God nych, mło -
dzień cy – Mło do cia nych God nych, sy no wie – qu -
asi-wy bra nych, a cór ki – nie wy bra nych (H ‘51
str. 35-39). Tak że w Iz. 60:4 qu asi-wy bra ni są przed  -
sta wie ni ja ko sy no wie Chry stu sa, Gło wy i Cia ła,
z okre su Ty siąc le cia, pod czas gdy nie wy bra ni są re -
pre zen to wa ni przez cór ki. W tych dwóch ustę pach
wyż szość qu asi-wy bra nych nad nie wy bra ny mi jest
uka za na z punk tu wi dze nia wyż szo ści sy nów
nad cór ka mi w kra jach orien tal nych.

(4) Prze czy taj my 2 Tym. 2:20: Na czy nia ze zło -
ta, sre bra, drew na i gli ny przed sta wia ją od po wied -
nio Ma lucz kie Stad ko, Wiel ką Kom pa nię, Sta ro żyt -
nych God nych i Mło do cia nych God nych. Po nad -
to qu asi-wy bra ni są po ka za ni ra zem z in ny mi wier -
ny mi re sty tu cjo ni sta mi w na czy niach ku uczci -
wo ści (por. H ‘51, str. 35, kol. 2). 

(5) W 1 Mojż. 22:16-18 przed sta wio ne jest
Przy mie rze Zwią za ne Przy się gą, któ re jest isto tą
Ewan ge lii (Rzym. 4:16; Gal. 3:6-9). Roz wi ja ono
pierw szą obiet ni cę wszech ogar nia ją ce go Przy mie -
rza Abra ha mo we go (1 Mojż. 12:2, 3), mó wią cą:
„A uczy nię cię w na ród wiel ki”. Po ka zu je ono, że
bło go sła wie nie wszyst kich na ro dów zie mi na stą -
pi za po śred nic twem na sie nia Abra ha ma, a na sie -
nie to w je go szer szym zna cze niu zo sta nie roz -
mno żo ne za rów no w je go aspek cie nie bie skim,
jak i ziem skim – ja ko gwiaz dy nie bie skie oraz ja -
ko pia sek, któ ry jest na brze gu mor skim. Na sie nie
nie bie skie skła da się z Ma lucz kie go Stad ka i Wiel -
kiej Kom pa nii, a na sie nie ziem skie skła da się
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przede wszyst kim ze Sta ro żyt nych God nych
i Mło do cia nych God nych, a dru go rzęd nie z qu asi-
-wy bra nych, „pią te go rzę du na sie nia Abra ha ma”
[E 12 str. 185], któ rzy „ja ko spe cjal ni po moc ni -
cy Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych [...],
bę dąc naj niż szą czę ścią przed ty siąc let nie go na sie -
nia Abra ha ma, bę dą szcze gól nie uży wa ni, zgod -
nie z Przy mie rzem, bar dziej niż po zo sta ła część
kla sy re sty tu cyj nej, do bło go sła wie nia ro dzin,
na ro dów i ro dza jów zie mi” (E 11 str. 293). Po nie -
waż qu asi-wy bra ni są dru go rzęd ną czę ścią na sie -
nia, któ re ma bło go sła wić wszyst kie na ro dy zie -
mi, wi docz nym jest, że tak jak Sta ro żyt ni oraz
Mło do cia ni God ni roz wi ja ją się pod ziem ski mi
za ry sa mi Przy mie rza Zwią za ne go Przy się gą, cho -
ciaż oczy wi ście ofer tę otrzy ma nia ży cia wiecz -
ne go otrzy ma ją pod No wym Przy mie rzem, ja kie
wkrót ce ma zo stać usta no wio ne.

QUASI-WYBRANI
ZOBRAZOWANI W ARCE NOEGO

(6) We dług 1 Pio tra 3:20, 21 osiem osób znaj du -
ją cych się w Ar ce jest ty pem po świę co nych. Ar ka
przed sta wia Przy mie rze Abra ha mo we – ucie le -
śnie nie ra dy Bo żej z jej cen tral nym za ry sem, ja -
kim jest Na sie nie Abra ha ma – Chry stus, Gło wa
i Cia ło (P1 str. 318), któ re go po si la ją ca i re for mu -
ją ca moc bę dzie bło go sła wić wszyst kie na ro dy
zie mi (Gal 3:8, 16, 29). Zgod nie z Pi smem Świę -

tym ist nie ją czte ry kla sy wy bor cze, któ re w tym
ży ciu otrzy mu ją w swym po świę ce niu Bo gu do -
bre świa dec two przez wia rę w Przy mie rze Abra -
ha mo we. Ro zu mie my, że te czte ry kla sy wy bor cze
są w ty pie po ka za ne przez czte ry ludz kie pa ry, ja -
kie we szły do Ar ki. Bez wąt pie nia Noe jest ty pem
na sze go Pa na, któ ry jest dzie dzi cem tej spra wie -
dli wo ści, któ ra przy cho dzi do nas przez wia rę
(Żyd. 11:7 – sło wa prze tłu ma czo ne w Bi blii
Gdań skiej ja ko,, uczci wość wy świad cza jąc” mo -
gły by być le piej od da ne przez wy ra że nie „bę dąc
po boż nie uspo so bio ny” – przyp. tłum). Dla te go
też Noe ze swo ją żo ną przed sta wia ją Je zu sa
– Gło wę, i Ko ściół – Je go Cia ło; a w tym kon tek -
ście Sem ze swo ją żo ną naj wy raź niej przed sta wia -
ją od po wied nio wo dzów oraz resz tę kla sy Sta ro -
żyt nych God nych, Ja fet ze swo ją żo ną po ka zu ją
wo dzów i człon ków kla sy Wiel kiej Kom pa nii,
a Cham i je go żo na – wo dzów i po zo sta łych
człon ków kla sy Mło do cia nych God nych.

Jed nak że do Ar ki zo sta ły tak że za bra ne zwie -
rzę ta – przy naj mniej po jed nej pa rze z każ de go
czy ste go i nie czy ste go ro dza ju. Ro zu mie my, że
zwie rzę ta te przed sta wia ją qu asi-wy bra nych i tych
nie wy bra nych, któ rzy osta tecz nie zo sta ną zba -
wie ni: zwie rzę ta czy ste re pre zen tu ją qu asi-wy -
bra nych, tj. tych ty picz nie czy stych Ży dów prak -
ty ku ją cych i wie rzą cych w Przy mie rze Abra ha -
mo we i Moj że szo we, któ rzy bę dą zba wie ni
(Rzym. 11:25-31), oraz tych tym cza so wo czy -
stych wie rzą cych w okup i prak ty ku ją cych spra -
wie dli wość tym cza so wo us pra wie dli wio nych,
któ rzy zo sta ną zba wie ni. Nie czy ste zwie rzę ta
przed sta wia ją tych z nie wy bra nych, któ rzy zo -
sta ną zba wie ni. Na to miast ci, któ rzy zgi nę li
w po to pie, z jed ne go punk tu wi dze nia przed sta -
wia ją tych lu dzi, któ rzy zgi nę li na sku tek klą twy
Ada mo wej, a z in ne go punk tu wi dze nia – ru chy
i sys te my im pe rium sza ta na oraz kla sę wtó rej
śmier ci. Zwie rzę ta te zo sta ły umiesz czo ne w Ar -
ce po to, by z wy prze dze niem być ty pem te go, że
ci qu asi-wy bra ni oraz ci nie wy bra ni, któ rzy bę dą
zba wie ni, zo sta ną włą cze ni w Przy mie rze Abra -
ha mo we. Tak jak Ar ka w ty pie by ła środ kiem
wy ba wia ją cym od po to pu, tak przed wiecz ny cel
Bo ga – Przy mie rze Abra ha mo we – jest dla wszyst -
kich, któ rzy w nim są, środ kiem za bez pie cza ją -
cym przed znisz cze niem. Zwie rzę ta czy ste i nie -
czy ste zaj mo wa ły zu peł nie in ne miej sce w Ar ce
od tych, któ re zaj mo wał Noe i je go ro dzi na, tak
też w an ty  ty pie qu asi-wy bra ni z jed nej stro ny
oraz z dru giej stro ny ci nie wy bra ni, któ rzy bę dą
zba wie ni, są zu peł nie ina czej zwią za ni z Przy -
mie rzem Abra ha mo wym niż an ty ty picz ny Noe
i je go ro dzi na – czte ry kla sy wy bra ne. 

Czte ry kla sy wy bor cze są po ka za ne w ty pie
przez czte ry ludz kie pa ry, ja kie we szły

do Ar ki – przez ro dzi nę No ego.
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(7) A za tem 4 Moj. 3:6-8; 1:49-54; 3:23, 29, 35,
38, 40-51; Żyd. 12:23 do wo dzą, że ist nie ją tyl ko
czte ry kla sy pier wo rod nych Ty siąc le cia, któ re osta -
tecz nie otrzy ma ją du cho wą na tu rę. Są one re pre -
zen to wa ne przez ka pła nów (Ma lucz kie Stad ko)
oraz trzy gru py Le wi tów – Ke ha ty tów (Sta ro żyt ni
God ni), Me ra ry tów (Wiel ka Kom pa nia) oraz Ger -
szo ni tów (Mło do cia ni God -
ni), z któ rych nikt nie miał
dzie dzic twa w zie mi (4 Moj.
18:20, 23, 24). Z dru giej
stro ny póź niej uro dze ni
w Ty siąc le ciu, któ rzy osią -
gną do sko na łą ludz ką na tu -
rę, skła da ją się z qu asi-wy -
bra nych oraz po zo sta łych
re sty tu cjo ni stów (od po wie -
d  nio „sy nów” i „có rek”
z Jo ela 2:28 oraz Izaj. 60:4)
i są re pre zen to wa ni przez
Izra eli tów, któ rzy mie li
dzie dzic two w zie mi. Tak że
po ło że nie ka pła nów i trzech
grup Le wi tów (4 Moj. 3:23,
29, 35, 38), od ręb ne i od -
dziel ne od po  ło że nia Izra -
eli tów, jest ty pem du cho we -
go dzie dzic twa dla czte rech
klas wy bor czych, pod czas
gdy qu asi-wy bra ni oraz po zo sta li re sty tu cjo ni ści
ma ją otrzy mać ziem skie dzie dzic two. Ma my tu
wy raź nie za ry so wa ną gra ni cę po mię dzy czte re ma
kla sa mi wy bor czy mi oraz qu asi-wy bra ny mi co
do ich osta tecz nej na tu ry i dzie dzic twa. 

(8) W 2 Moj. 15:1-21 przed sta wio ny jest typ
chó  ral nej pie śni Al le lu ja sym bo licz nych nie bios
i zie mi, roz po czę tej po oba le niu upa dłych anio łów
i od stęp ców wśród lu dzi przy koń cu Ma łe go Okre -
su. Moj żesz (w. 1), ja ko na tchnio ny przez Bo ga
twór ca te go wspa nia łe go hym nu zba wie nia, jest ty -
pem Je zu sa i Ko ścio ła. Sy no wie Izra ela, któ rzy
przy łą czy li się to tej pie śni, są ty pem Sta ro żyt -
nych God nych, Mło do cia nych God nych oraz Wiel -
kiej Kom pa ni, oraz bar dzo moż li we, że tak że po -
ku tu ją cych i od no wio nych anio łów; ist nie ją czte -
ry, a bar dzo moż li we, że pięć du cho wych klas, któ -
re przy łą czą się do chó ral nej pie śni Al le lu ja w nie -
bie. Z dru giej stro ny Mi riam i po zo sta łe ko bie ty
Izra ela (w. 20, 21) są ty pem dwóch ziem skich klas.
Mi riam, któ ra prze wo dzi ła po zo sta łym ko bie tom
przy śpie wa niu tej pie śni jest ty pem qu asi-wy bra -
nych, „wie rzą cych Ży dów, któ rzy w cza sach Sta re -
go Te sta men tu nie by li wy star cza ją co wier ni, by
stać się Sta ro żyt ny mi God ny mi, ani wy star cza ją -
co wier ni w Wie ku Ewan ge lii, by zo stać prze nie -

sio ny mi spod Moj że sza do Chry stu sa, oraz […]
wie rzą cych po gan pod czas Wie ku Ewan ge lii, któ -
rzy nie po świę ci li się, choć w uspra wie dli wie niu
by li wier ni do śmier ci”. Po zo sta łe ko bie ty przed -
sta wia ją nie wy bra nych „nie wie rzą cych Ży dów
i po gan z cza sów przed Ty siąc le ciem, któ rzy sta ną
się wier ni ja ko re sty tu cjo ni ści”. Tak jak Mi riam

prze wo dzi ła po zo sta łym
ko bie tom przy śpie wa niu
tej pie śni, a one śpie wa ły
po niej w re fre nie, tak qu -
asi-wy bra ni, ja ko pierw -
szo rzęd na kla sa re sty tu cjo -
ni stów, bę dą prze wo dzić
w chó ral nej pie śni Al le lu -
ja na zie mi, a nie wy bra ni,
ja ko dru go rzęd na kla sa re -
sty tu cjo ni stów, bę dą śpie -
wać ten wspa nia ły hymn
po nich (Obj. 5:13; E 11
str. 276-296).

Uwa ża my, że po wy ż -
sze osiem opi sów bi blij -
nych, któ re przed sta wia ją
czte ry kla sy wy bor cze,
a w więk szo ści przy pad -
ków tak że qu asi-wy bra -
nych, po mo że nam le piej
zro zu mieć miej sce, ja kie

zaj mu ją qu asi-wy bra ni w pla nie Bo żym. Po mi mo
te go, że w cza sach przed re sty tu cyj nych są ści śle
zwią za ni z czte re ma kla sa mi wy bor czy mi, a w cza -
sie re sty tu cji bę dą ści śle zwią za ni ze Sta ro żyt ny mi
i Mło do cia ny mi God ny mi ja ko ich spe cjal ni po -
moc ni cy, są oni kla są od mien ną oraz od ręb ną i nie
są jed ną z klas wy bor czych. A po mi mo te go, że
pod czas re sty tu cji ma ją być zwią za ni z in ny mi re -
sty tu cjo ni sta mi – nie wy bra ny mi – i po dob nie jak
oni ma ją mieć ziem ską na tu rę i osta tecz ną na gro -
dę, nie mniej jed nak z po wo du swe go roz wo ju
przed roz po czę ciem re sty tu cji ma ją być uwa ża ni
za od dziel ną i od ręb ną kla sę Ty siąc le cia. 

KILKA ODNOŚNIKÓW DO PISM EPIFANII
Zwróć my obec nie uwa gę na kil ka in nych miejsc,
w któ rych br. John son mó wił o qu asi-wy bra nych:

W E 12 str. 186-188 wspo mi na on o „wie rzą -
cych Ży dach oraz nie po świę co nych, lecz wier nych
tym cza so wo uspra wie dli wio nych z Wie ku Ewan -
ge lii”. Są oni opi sa ni ja ko „dwie czę ści pią tej wy -
bra nej kla sy”, któ ra bę dzie ak tyw na,, w ty siąc let -
nim ogól no świa to wym dzie le” (str. 187 i 188).
Wy da je się, że brat John son uwa żał za słusz ne
wspo mnieć o qu asi-wy bra nych ja ko o „pią tej wy -
bra nej kla sie”, po nie waż na po zór są oni wy bra ną

Albowiem wiem,
ja kie mam

od no śnie was PLANY,
oświad cza Pan,

PLANY, by ście do brze się mie li,
a nie, by ście krzyw dy do zna wa li,

PLANY, by DAĆ WAM
na dzie ję i przy szłość.

JEREMIASZA 29:11
(prze kład NIV

[No wa Mię dzy na ro do wa Wer sja]) 
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kla są, cho ciaż w rze czy wi sto ści ta ko wą nie są. Te
sło wa nie po win ny być ro zu mia ne ja ko sprzecz ne
z je go na uka mi po zo sta ją cy mi w har mo nii z Pi -
smem Świę tym (jak to wi dać w po wyż szych ośmiu
przy kła dach), mó wią cy mi o tym, że w rze czy wi -
sto ści ist nie ją tyl ko czte ry kla sy wy bra ne. W E 12
str. 730 te sa me dwie gru py qu asi-wy bra nych są
opi sa ne ja ko (1) „Ży dzi trwa ją cy przy obiet ni cach
Abra ha mo wych i usi łu ją cy prze strze gać Przy mie -
rza Moj że szo we go w cza sie Wie ku Ży dow skie go
i Wie ku Ewan ge lii” oraz (2) „ci uspra wie dli wie ni
z wia ry, któ rzy nie po świę ca jąc się, trzy ma li się
jed nak oku pu i prak ty ko wa li spra wie dli wość”.

Wzmian ka o qu asi-wy bra nych jed nost kach
Epi fa nii znaj du je się tak że w E 10 str. 209 i 672,
gdzie Obóz Epi fa nii jest zde fi nio wa ny od po wied -
nio ja ko „stan praw dzi wie po ku tu ją cych i wie rzą -
cych, lecz nie po świę co nych Ży dów i po gan” oraz
ja ko stan „lo jal nych uspra wie dli wio nych i lo jal -
nych na wró co nych Ży dów”. W E 14 str. 266 jest
wzmian ka o „wie rzą cych w przy mie rze cie le snych
Izra eli tach i lo jal nych uspra wie dli wio nych z wia -
ry jed nost kach Obo zu Epi fa nii”. A w PT ‘40 str. 13
Obóz Epi fa nii jest zde fi nio wa ny ja ko wy obra ża ją -
cy „jed nost ki uprzed nio uspra wie dli wio ne z wia -
ry, któ re trzy ma ją się oku pu i prak ty ku ją spra wie -
dli wość oraz na wró co ny Izra el”.

W E 15 str. 545 po da ny jest po wód, dla któ re -
go „Bóg za pla no wał wy bor cze za ry sy Swe go pla -
nu, któ re re ali zu je przez przy go to wy wa nie czte rech
wy bra nych klas oraz dwóch klas qu asi-wy bra nych,
aby użyć klas wy bra nych ja ko czte rech rzą dzą cych
czę ści Swe go Kró le stwa, a qu asi-wy bra nych – ja ko
dwóch głów nych dru go rzęd nych władz Swe go Kró -
le stwa”; a obie te kla sy qu asi-wy bra nych są de fi -
nio wa ne ja ko „wie rzą cy Ży dzi i lo jal ni uspra wie -
dli wie ni”. A na str. 546 i 547 (gó ra) są oni wy mie -
nie ni ja ko po moc ni cy Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych w ziem skiej, czy li wi dzial nej fa zie
Kró le stwa.

„Sy no wie” z Jo ela 2: 28, qu asi-wy bra ni, są zde -
fi nio wa ni w E 4 str. 319 ja ko „na wró co ny cie le sny
Izra el oraz nie po świę ce ni Wie ku Ewan ge lii za cho -
wu ją cy wia rę”, a w E 15 str. 535 i 717 są oni zde -
fi nio wa ni od po wied nio ja ko „wie rzą cy Izra el
i wier ni uspra wie dli wie ni z wia ry” oraz „cie le sny
Izra el i nie po świę ce ni za cho wu ją cy uspra wie dli -
wie nie z wia ry”.

W PT „26 str. 118, ak. 5 „sy no wie” (Jo el 2:28;
Iz. 60:4) są po now nie opi sa ni na stę pu ją co: „Sy -
na mi przy szłe go wie ku bę dą w znacz nej mie rze
wier ni wie rzą cy z okre sów po prze dza ją cych Ty -
siąc le cie, a cór ka mi bę dą ci, któ rzy w tym ży ciu
by li nie wie rzą cy mi. [...] W Ty siąc le ciu sy no wie

Chry stu sa, Gło wy i Cia ła, bę dą czę ścio wo skła -
dać się z tych Ży dów z Wie ku Ży dow skie go
i z Wie ku Ewan ge lii, któ rzy w znacz nym stop niu
wie rzy li w obiet ni ce Abra ha mo we oraz w przyj -
ście Me sja sza, lecz nie by li na ty le wier ni im oraz
Za ko no wi Moj że szo we mu, by w Wie ku Ży dow -
skim stać się Sta ro żyt ny mi God ny mi, a w Wie ku
Ewan ge lii stać się chrze ści ja na mi, oraz czę ścio wo
z tych po gan, któ rzy pod czas Wie ku Ewan ge lii
przy ję li Je zu sa za swe go Zba wi cie la, trzy ma li się
oku pu i spra wie dli wo ści i trwa li w tym do śmier -
ci bez po świę ce nia”.

Po wyż sze cy ta ty po ka zu ją, że brat John son ja sno
okre ślił nam qu asi-wy bra nych. Je go ogól na de fi ni -
cja „sy nów” w ostat nim cy ta cie po wy żej, mia no wi -
cie: „w znacz nej mie rze wier ni wie rzą cy z okre sów
po prze dza ją cych Ty siąc le cie” sto su je się do wszyst -
kich qu asi-wy bra nych aż do koń ca 40-let nie go okre -
su Epi fa nii, koń ca Wie ku Ewan ge lii, kie dy to Epi -
fa nia za czę ła za cho dzić na Ba zy leę w jej po cząt ko -
wym okre sie. Po nad to przez ana lo gię wnio sku je -
my, że de fi ni cja ta włą cza do qu asi-wy bra nych tak -
że in ną jesz cze gru pę „tych w znacz nej mie rze wier -
nych wie rzą cych”, mia no wi cie tych, któ rzy po je sie -
ni 1954 ro ku, lecz przed otwar ciem Go ściń ca Świą -
to bli wo ści (czy li wciąż jesz cze „w okre sach po prze -
dza ją cych Ty siąc le cie”) przy cho dzą (1) spo śród Ży -
dów do wia ry w obiet ni ce Abra ha mo we oraz Przy -
mie rze Moj że szo we i po zo sta ją im wier ni; oraz (2)
spo śród Ży dów i po gan przy cho dzą do wia ry w Je -
zu sa ja ko ich Zba wi cie la i po zo sta ją wier ni oku po -
wi i spra wie dli wo ści. W ce lu od róż nie nia tych
dwóch grup od qu asi-wy bra nych sprzed je sie ni 1954
ro ku, to jest sprzed Ba zy lei w jej wstęp nym po cząt -
ku, mo że my ich na zwać przed re sty tu cyj ny mi qu asi -
-wy bra ny mi Ba zy lei. Wszy scy spo śród nich oraz
wszy scy z qu asi-wy bra nych sprzed Ba zy lei (sprzed
16 wrze śnia 1954 ro ku), któ rzy sta ją się przed re sty -
tu cyj ny mi po świę co ny mi Ba zy lei, wciąż bę dą kla -
sy fi ko wa ni wśród qu asi-wy bra nych, jed nak że z po -
wo du swe go po świę ce nia bę dą mieć wśród nich
naj wyż sze sta no wi sko. Ze wzglę du na to, że wie lu
ta kich po świę co nych oka że się w peł ni wier ny mi
w swym po świę ce niu, wy ra że nie: „w znacz nej mie -
rze wier ni wie rzą cy” nie ma do nich za sto so wa nia.

Za li cza my ta kich przed re sty tu cyj nych po świę co -
nych Ba zy lei do qu asi-wy bra nych z na stę pu ją cych
po wo dów: (1) wszy scy qu asi-wy bra ni po świę cą się
pod czas Ty siąc le cia – al bo obec nie, al bo po roz po -
czę ciu się re sty tu cji, w prze ciw nym ra zie nie otrzy -
ma ją ży cia wiecz ne go (P 6 str. 156 ak. 1; Cie nie
Przy byt ku str. 98 par. 2); (2) ro zu mie my, że ci, któ -
rzy się obec nie po świę ca ją nie mo gą być z Dzie dziń -
ca Epi fa nii, gdyż ostat ni po świę ca ją cy się by li przyj -
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mo wa ni na ten Dzie dzi niec do 16 wrze śnia 1954 r.
Z te go wzglę du, cho ciaż są po świę ce ni, mu szą być
zo bra zo wa ni w na stęp nym sta no wi sku naj bliż szym
Przy byt ko wi, to jest w Obo zie. Wie my, że Obóz
Epi fa nii „bę dzie się skła dał z lo jal nych uspra wie dli -
wio nych i z lo jal nych na wró co nych Ży dów” (E 10
str. 672 i 661), to zna czy z jed no stek qu asi-wy bra -
nych; (3) tym cza so we uspra wie dli wie nie bę dzie
w dal szym cią gu czyn ne „aż do roz po czę cia się re -
sty tu cji” (E 4 str. 346 ak. l). Sko ro ta kie uspra wie -
dli wie nie jest udzie la ne wie rzą cym w ce lu po świę -
ce nia się (P 1 str. 236; P 5 str. 145; P 6 str. 117), to
bez wąt pie nia, tak dłu go, jak ono dzia ła, ist nie je
i bę dzie ist nieć wie lu w sta nie tym cza so we go uspra -
wie dli wie nia, któ rzy po świę cą się, za nim roz pocz -
nie się re sty tu cja.

DZIESIĘĆ GRUP QUASI-WYBRANYCH
Qu asi-wy bra ni („sy no wie” z Jo ela 2:28 oraz Izaj.
60:4) ra zem z resz tą ludz ko ści („cór ki”) prze cho -
dzą cej re sty tu cję bę dą sta no wi li Obóz Ty siąc le cia
– „stan świa ta prze cho dzą ce go re sty tu cję” (PT ‘40
str. 14 wiersz 5), „bar dziej lub mniej pra gną ce go
har mo nii z Bo giem, lecz jesz cze nie uspra wie dli -
wio ne go przez uczyn ki” (E 6 str. 195). Ogól nie
mó wiąc, tak jak zo sta ło po ka za ne po wy żej, qu asi-
-wy bra ni są po dzie le ni, jak na stę pu je: „Prak ty ku -
ją cy i wie rzą cy w Przy mie rze Abra ha mo we i Moj -
że szo we Ży dzi, któ rzy nie by li god ni, by stać się
człon ka mi jed nej z czte rech wy bra nych klas, i nie -
po świę ce ni, lecz wie rzą cy w okup i prak ty ku ją cy
spra wie dli wość uspra wie dli wie ni z wia ry, i jed ni
i dru dzy ja ko kla sy qu asi-wy bra ne”, przed sta wio -
ne przez pew ne zwie rzę ta spro wa dzo ne do ar ki
No ego (PT ‘44 str. 28, kol. l i 2). Jed nak że te dwie
ogól ne kla sy mo gą być da lej po dzie lo ne na róż ne
gru py, a je śli włą czy my qu asi-wy bra nych roz wi nię -
tych te raz, we wstęp nym po cząt ku Ba zy lei,
przed otwar ciem Go ściń ca Świą to bli wo ści, to wy -
da je się, że ra zem mo że być dzie sięć róż nych grup.
Brat John son wy mie nia pew ne pod po dzia ły
w E 12 str. 519. Wy mie nia my tych dzie sięć grup
jak na stę pu je:

(1) „Ci Izra eli ci, któ rzy w Wie ku Ży dow skim
nie by li do sta tecz nie wier ni, by stać się Sta ro żyt -
ny mi God ny mi [...] lecz mi mo to za cho wa li wia -
rę w obiet ni ce Abra ha mo we i trwa li przy Przy mie -
rzu Moj że szo wym”, ja ko lo jal ni wie rzą cy w Przy -
mie rze Ży dzi z Wie ku Ży dow skie go.

(2) „Ci Izra eli ci, któ rzy w [...] Wie ku Ewan ge -
lii nie by li do sta tecz nie wier ni, by zo stać na śla -
dow ca mi Je zu sa, lecz mi mo to za cho wa li wia rę
w obiet ni ce Abra ha mo we i trwa li przy Przy mie rzu
Moj że szo wym”, ja ko lo jal ni wie rzą cy w Przy mie -
rze Ży dzi z Wie ku Ewan ge lii.

(3) Ci „Ży dzi [...] któ rzy [pod czas Wie ku Ewan -
ge lii przed je sie nią 1954 ro ku, kie dy to na sta ła Ba -
zy lea w jej pierw szym po cząt ku] przy ję li Je zu sa ja -
ko Zba wi cie la, lecz nie po świę ci li się, a mi mo to
po zo sta li wier ni oku po wi i spra wie dli wo ści”, ja ko
lo jal ni tym cza so wo uspra wie dli wie ni Ży dzi z Wie -
ku Ewan ge lii.

(4) Ci Ży dzi, któ rzy po 16 wrze śnia 1954 ro ku,
lecz przed na wró ce niem Izra ela uwie rzą w obiet ni -
ce Abra ha mo we i Przy mie rze Moj że szo we i po zo -
sta ną im wier ni aż do śmier ci przed na wró ce niem
Izra ela, ja ko lo jal ni wie rzą cy w Przy mie rze przed -
re sty tu cyj ni Ży dzi z Ba zy lei.

(5) Ci Ży dzi, któ rzy po 16 wrze śnia 1954 ro ku,
lecz przed cza sem na wró ce nia Izra ela, przyj mu ją Je -
zu sa za swe go Zba wi cie la i ja ko nie po świę ce ni wie -
rzą cy po zo sta ją lo jal ni oku po wi i prak ty ko wa niu
spra wie dli wo ści, ja ko lo jal ni tym cza so wo uspra wie -
dli wie ni przed re sty tu cyj ni Ży dzi z Ba zy lei.

(6) „Na wró co ny cie le sny Izra el” (E 4 str. 319
par. 2); na ro do we „na wró ce nie Izra ela do Je zu sa
ja ko Me sja sza” bę dzie mia ło miej sce „w związ ku
z uci skiem Ja ku ba i tuż przy je go koń cu” (PT „30,
str. 15).

(7) Ci Ży dzi, któ rzy po świę ca ją się i po zo sta ją
wier ni po 16 wrze śnia 1954 ro ku, lecz przed otwar -
ciem Go ściń ca Świą to bli wo ści i przy wi le jów re sty -
tu cyj nych, ja ko lo jal ni po świę ce ni przed re sty tu cyj -
ni Ży dzi z Ba zy lei.

Wi dzi my za tem, że Ży dzi, „Izra el we dług cia -
ła”, któ rzy bę dą na le że li do qu asi-wy bra nych Obo -
zu Wie ku Ty siąc le cia, z punk tu wi dze nia cza su
ich roz wo ju, mo gą być po strze ga ni ja ko skła da ją -

Go ści niec Świą to bli wo ści
(Iza ja sza 35:8-10)

„I bę dzie tam dro ga i ścież ka, któ ra dro gą
świę tą  sły nąć bę dzie; nie pój dzie po niej
nie czy sty, ale bę dzie dla onych sa mych.

Któ rzy tą dro gą pój dą, i głu pi na wet,
nie zbłą dzą. Nie bę dzie tam lwa, a okrut ny

zwierz nie bę dzie cho dził po niej, ani się tam
znaj dzie; ale wy ba wie ni po niej cho dzić bę dą.

Od ku pie ni, mó wię, Pań scy na wró cą się,
i przyj dą na Sy jon z śpie wa niem, a we se le

wiecz ne bę dzie na gło wie ich; ra dość i we se le
otrzy ma ją, a ża łość i smu tek ucie cze”.
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cy się z sied miu róż nych czy też od dziel nych grup.
Po ga nie, któ rzy znaj dą się mię dzy qu asi-wy bra ny -
mi Obo zu Ty siąc le cia, z punk tu wi dze nia cza su ich
roz wo ju mo gą wejść do trzech grup:

(8) Ci „po ga nie, któ rzy (pod czas Wie ku Ewan -
ge lii, przed je sie nią 1954 ro ku, kie dy to na sta ła Ba -
zy lea [w swym pierw szym po cząt ku]) przy ję li Je -
zu sa za swe go Zba wi cie la, lecz nie po świę ci li się,
a mi mo to po zo sta li wier ni oku po wi oraz spra wie -
dli wo ści”, ja ko lo jal ni tym cza so wo uspra wie dli -
wie ni po ga nie z Wie ku Ewan ge lii.

(9) Ci po ga nie, któ rzy po 16 wrze śnia 1954r.,
lecz przed otwar ciem Go ściń ca Świą to bli wo ści i je -
go przy wi le jów re sty tu cyj nych, przyj mu ją Je zu sa
za swe go Zba wi cie la i ja ko nie po świę  ce ni wie rzą -
cy po zo sta ją lo jal ni oku po wi i prak ty ko wa niu
spra wie dli wo ści, ja ko lo jal ni tym cza so wo uspra -
wie dli wie ni przed re sty tu cyj ni po ga nie z Ba zy lei.

(10) Ci po ga nie, któ rzy po świę ca ją się i po zo -
sta ją wier ni po 16 wrze śnia 1954 ro ku, lecz przed
otwar ciem Go ściń ca Świą to bli wo ści i przy wi le -
jów re sty tu cyj nych, ja ko lo jal ni przed re sty tu cyj ni
po świę ce ni po ga nie z Ba zy lei.

Wy da je się, że „sy no wie [qu asi-wy bra ni] na -
stęp ne go Wie ku”, z któ rych wszy scy ja ko ta cy roz -
wi nę li się pod czas „okre sów przed Ty siąc le ciem
[w zna cze niu Kró le stwa w je go okre sie re sty tu cji,
bo wiem gdy brat John son pi sał te sło wa w PT „26
str. 118, by li śmy już w Ty siąc le ciu, któ re mia ło
swój po czą tek w 1874 ro ku]”, mo gą być po strze -
ga ni, jak wspo mnia no po wy żej, ja ko skła da ją cy się
z dzie się ciu od dziel nych grup. Wi dać, że przed re -
sty tu cyj ni po świę ce ni Ży dzi i po ga nie z Ba zy lei
wy mie nie ni w punk tach (7) oraz (10) sta no wią
kla sę zna ną ja ko Po świę ce ni Obo zow cy Epi fa nii,
ostat nią kla sę po świę ca ją cych się przed otwar ciem
Go ściń ca Świą to bli wo ści, kla sę czę ścio wo tak że
zo bra zo wa ną w Kró lo wej Sa by (PT „54 str. 41),
pod czas gdy nie po świę ce ni, któ rzy przy łą cza ją się
do po szu ki wa nia bo gactw mą dro ści w Praw dzie
Pa ru zji i Epi fa nii są zo bra zo wa ni w wiel kim po -
czcie czy też or sza ku, ja ki to wa rzy szył Kró lo wej
Sa by w jej po szu ki wa niu mą dro ści Sa lo mo na.
Niech Pan bło go sła wi nam wszyst kim ba da nie ni -
niej sze go te ma tu tak, by śmy mo gli go użyć w Je go
służ bie!

PT ‘13, 21-25

Na sza książ ka pt. „Cie nie Przy byt ku” mó wi
o for mie, roz mia rze, bu do wie oraz an ty ty picz -

nym zna cze niu Przy byt ku, któ ry Bóg po przez Moj -
że sza ka zał wznieść Izra eli tom ku Swo jej czci.
Przy by tek był prze no śny i pod każ dym wzglę dem
pa so wał do 40-let niej po dró ży Izra eli tów po pu -

sty ni, co do któ rej Bóg już wcze śniej wie dział, że
sta nie się ich udzia łem ja ko lu du. Kie dy kol wiek
sta wa li obo zem, był on wzno szo ny ja ko cen trum
obo zu, a na mio ty Izra eli tów by ły po gru po wa ne
do oko ła nie go. Naj pierw, bez po śred nio do oko ła
Przy byt ku, roz lo ko wa ne by ło po ko le nie Le wie go
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po dzie lo ne na róż ne ro dzi ny. Za Le wi ta mi znaj do -
wa ło się dwa na ście po ko leń Izra ela – trzy na
wscho dzie, trzy na po łu dniu, trzy na pół no cy oraz
trzy na za cho dzie. Ze wzglę du na to, że po ko le nie
Jó ze fa by ło po dzie lo ne na dwa, na po ko le nie Efra -
ima i Ma na se sa, by ło dwa na ście po ko leń, na wet
bez po ko le nia Le wie go.

Słup ob ło ku za dnia oraz słup ognia w no cy
(4 Moj. 9: 15-23) był cią głą re pre zen ta cją obec no -
ści Bo ga z Je go wy bra nym lu dem, i wy da je się, że
ów słup ob ło ku i ognia był zwią za ny z Przy byt -
kiem w tym zna cze niu, że je go dol na część, czy li
spód, do cho dzi ła do bu dyn ku Przy byt ku. Kie dy się
pod no sił i po ru szał, by ło to zna kiem, że nad szedł
czas, by ru szy li w dro gę. Po dą ża li oni za kie row nic -
twem słu pa; kie dy się za trzy my wał, oni rów nież
sta wa li i wzno si li swój obóz, i tak jak uprzed nio,
two rzy ło się po łą cze nie po mię dzy ob ło kiem
a Przy byt kiem. Tym spo so bem Izra el miał ca ły
czas przed so bą ma ni fe sta cję Bo ga i Je go opie ki
chro nią cej Izra eli tów ja ko Je go lud. Pra gnę li oni, by

bo żek szedł przed ni mi i słu żył ja ko ze wnętrz -
na ma ni fe sta cja Bo ga, lecz zo sta li uka ra ni za bał -
wo chwal stwo zwią za ne z uczy nie niem so bie zło -
te go ciel ca (2 Moj. 32); na uczy li się tej lek cji i po -
ku to wa li, a Bóg dał im coś, co już wcze śniej za pla -
no wał – coś o wie le wspa nial sze go – ja ko do wód
Je go obec no ści po śród nich.

BÓG PIERWSZY – CENTRUM
Z ukła du Przy byt ku i je go związ ku z Obo zem Izra -
ela wi dzi my, że lek cją dla lu du mia ło być, że Bóg
ma być pierw szy, a re li gia cen trum wszel kich dzia -
łań. Wszyst kie po ko le nia by ły zwią za ne z Przy byt -
kiem, po nie waż re pre zen to wał on Bo ga, oraz
wszyst kie by ły rów nież zwią za ne ze so bą na wza -
jem. Po ko le nia by ły roz mie szo ne do oko ła Przy byt -
ku i by ły z nim w bez po śred nim kon tak cie. Tam
scho dzi li się i sku pia li oni sa mi oraz wszyst kie ich
spra wy. Jest to ty pem po dob nych rze czy dla du cho -
we go Izra ela – dla ko go kol wiek, gdzie kol wiek i kie -
dy kol wiek po trze ba. Każ dy, kto do cho dzi do har -
mo nii z Bo skim po rząd kiem rze czy, prze ko na się,
że Bo ska opatrz ność dzia ła w ta ki spo sób, iż
w słusz nym cza sie do pro wa dzi go do kon tak tu
z in  ny mi jed nost ka mi ży ją cy mi w spo łecz no ści
z Bo  giem i Je go pla nem, tak jak jest on przed sta -
wia  ny przez Przy by tek.

Da rem ną rze czą jest za bie gać o po sia da nie po -
rząd ku czy też har mo nii z brać mi, je śli to wspól -
ne cen trum nie jest uzna wa ne. Je śli wszy scy bę dą
wy glą dać kie row nic twa od Pa na, wte dy wszy scy
bę dą go to wi na to, by zo stać opatrz no ścio wo po -
pro wa dzo ny mi przez Nie go, nie za leż nie od te go,
czy trze ba bę dzie wy ru szyć, czy też po zo stać na
tym sa mym miej scu. Je śli wszy scy bę dą szu kać
u Pa na swo ich praw, kie row nic twa i po rad we
wszy st kich spra wach ży cia, wte dy wszy scy bę dą
w har mo nii ze so bą na wza jem, bo wiem uzna wać
bę dą ten sam cen tral ny stan dard Bo skie go po jed -
na nia. Jed nak że je śli ta wła dza cen tral na bę dzie
igno ro wa na, pro por cjo nal nie do te go, jak bar dzo
bę dzie igno ro wa na, pa no wać bę dzie nie zgo da
i spo ry. Nie wąt pli wie, na tym po le ga trud ność
w przy pad ku wie lu człon ków lu du Pa na, któ rzy
za bie ga ją o po kój i har mo nię, a w ser cu ma ją do -
bre in ten cje. Nie uzna ją oni Bo ga i Je go Sło wa ja -
ko swo je go stan dar du, a w przy pad ku spo rów nie
od wo łu ją się wy łącz nie do Nie go.

LUDZKI MÓZG
JEST PODOBNIE UPORZĄDKOWANY

Cho ciaż nie tyl ko nie twier dzi my, że fre no lo gia
osią gnę ła peł nię roz wo ju, ani że kto kol wiek na -
uczył się od czy ty wać po praw nie róż ne ce chy cha -
rak te ru z kształ tu ludz kiej czasz ki, lecz na wet przy -

Słup obłoku za dnia

Słup ognia w nocy
(4 Moj. 9:15-23)
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zna je my, że ta kie od czy ta nie cha rak te ru mo że być
błęd ne, co ma miej sce zwłasz cza w przy pad ku
tych, któ rych cha rak te ry zo sta ły prze mie nio ne po -
przez od no wie nie umy słu wy ni ka ją ce z po sia da nia
Du cha Świę te go, nie mniej jed nak utrzy mu je my,
że fre no lo gia o ty le, o ile zo sta ła zro zu mia na, w pe -
ł ni po twier dza ob raz po da ny nam w ukła dzie
Przy  byt ku Izra ela oto czo ne go przez Obóz.

Gdy wy obra zi my so bie ludz ką czasz kę roz ło żo -
ną pła sko, stwier dza my, że cen tral na część od po -
wia da Przy byt ko wi, bo wiem we dług fre no lo gii
na środ ku gło wy u jej szczy tu znaj du je się cześć,
a obok niej swo je miej sce ma du cho wość. Te or ga -
ny mó zgu są oto czo ne przez in ne, któ re do brze od -
po wia da ją róż nym po dzia łom po ko le nia Le wie go
– świę te go po ko le nia od da ne go na służ bę Bo gu
na Dzie dziń cu i w Przy byt ku. Ty mi or ga na mi mó -
zgu są do bro tli wość, na dzie ja, su mien ność, sta -
now czość, itd.; a na stęp nie, na ze wnątrz tych or -
ga nów, znaj du ją się or ga ny mó zgu, któ re w bar -
dziej szcze gól ny spo sób ma ją do czy nie nia z ziem -
ski mi rze cza mi. Choć są one sa me w so bie uży -
tecz ne i war to ścio we, mu szą być kon tro lo wa ne
i kie ro wa ne z cen trum, tak jak w Obo zie Izra ela,
cen trum – Przy by tek – nie by ło kon tro lo wa ne
przez po ko le nia, lecz to po ko le nia by ły kon tro lo -
wa ne i kie ro wa ne z Przy byt ku. Tym spo so bem
wszyst kie ta len ty i za le ty umy słu i ser ca, ja kie po -
sia da my, z któ rych wszyst kie miesz czą się w na -
szym mó zgu, ma ją pod le gać i być kie ro wa ne przez
na szą cześć dla Bo ga oraz na sze du cho we po strze -
ga nie Je go wo li od no śnie nas, któ ra to wo la ma
być przede wszyst kim wy ra ża na przez po śred ni -
czą ce or ga ny do bro tli wo ści, na dziei, su mien no -
ści, sta now czo ści, itd.

Jak moż na prze czy tać w na szej książ ce pt.
„Bóg” na stro nie 381: „Zna mien nym fak tem fre -

no lo gii jest to, że im wyż sza jest funk cja władz,
tym wy żej jest ona zlo ka li zo wa na w mó zgu, a im
niż sza jest funk cja władz, tym ni żej jest ona zlo -
ka li zo wa na. I tak: spo łecz ne – świec kie – i sa mo -
lub ne wła dze ludz kie go mó zgu są usy tu owa ne
w niż szych par tiach mó zgu; na stęp nie znaj du ją
się wła dze in te lek tu al ne; jesz cze wy żej wła dze
ar ty stycz ne; na stęp ne w ko lej no ści są wła dze mo -
ral ne, a na koń cu – na naj wyż szym miej scu
– wła dze re li gij ne”.

NAWRÓCENIE JEST ZILUSTROWANE
W PODOBNY SPOSÓB

Moż na to zi lu stro wać fi lo zo fią te go, co jest zna -
ne ja ko na wró ce nie. Dzię ki Bo gu zro zu mie nie
fi lo zo fii na wró ce nia nie jest ko niecz ne, by osią -
gnąć i cie szyć się tym bło go sła wień stwem;
w prze ciw nym ra zie bar dzo nie wie lu zo sta ło by
nim po bło go sła wio nych. Jed nak że bę dzie z ko -
rzy ścią dla nas, je śli prze ana li zu je my fi lo zo fię
na wró ce nia i zo ba czy my, jak pięk ną i roz sąd ną
spra wą ono jest. Cie le sny czło wiek „bez Bo ga
i bez na dziei w tym świe cie” jest jak Izra eli ci
w Egip cie – nie zor ga ni zo wa ni, nie pa su ją cy do te -
go miej sca nie wol ni cy pra cu ją cy pod bi czem
swo ich prze ło żo nych, nie zna ją cy dro gi uciecz ki.
Pierw szym kro kiem grzesz ni ka w stro nę ła du
i uciecz ki jest usły sze nie Sło wa Pa na kie ru ją ce go
je go kro ki z nie wo li do Zie mi Obie ca nej. Ozna -
cza to uzna nie wiel kie go an ty ty picz ne go Moj że -
sza – na sze go Pa na Je zu sa – za swo je go Zbaw cę,
Wo dza, któ re go mia no wał Bóg, oraz oka zy wa nie
Mu po słu szeń stwa w uciecz ce od grze chu. Mu -
si upły nąć tro chę cza su, chwi la czy też ca łe la ta,
pod czas któ re go ten, któ ry był znie wo lo ny, zda -
je so bie spra wę, że je go uwol nie nie zo sta ło do -
ko na ne przez Bo ga rę ka mi wiel kie go an ty ty picz -
ne go Moj że sza. 

Wszyst kim tym, któ rzy zo sta li uwol nie ni, po -
ka za ny zo sta je Bo ski ład, wszy scy ci, któ rzy po -
świę ca ją się Pa nu (Rzym. 12:1) i przyj mu ją udzie -
le nie Du cha Świę te go, otrzy mu ją od Pa na po moc
oraz zo sta ją wpro wa dze ni w ła ski i bło go sła wień -
stwa, ja kich po przed nio nie zna li (1 Kor. 2:9-16).
Jest to na wró ce nie – przy ję cie Pa na i Je go wo li za -
miast wła snej (Mat. 16:24; Żyd. 10:7) we wszyst -
kich spra wach ży cia – peł ne po świę ce nie ser ca,
umy słu, ży cia, cza su i ta len tów obie ca ne Bo gu
(Przyp. 23:26).

Prze cho dzo na trans for ma cja od po wia da usta -
wie niu w po rząd ku po ko leń w re la cji do Przy byt -
ku. Przy by tek był uzna wa ny za cen trum Obo zu,
a każ de po ko le nie mia ło swo je wła sne miej sce
w re la cji do nie go. Nie by ło już żad ne go za mie sza -
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nia co do wy bo ru przez da ne po ko le nie te go lub
in ne go miej sca, cza sa mi w bar dziej pre fe ro wa nej
lo ka li za cji, a cza sa mi w mniej pre fe ro wa nym po -
ło że niu. Każ de po ko le nie mia ło wy zna czo ne mu
miej sce, swo je wła sne obo wiąz ki oraz swo ją wła -
sną re la cję z Przy byt kiem.

PORZĄDEK
JEST PIERWSZYM PRAWEM NIEBIOS

Tak sa mo jest z na wró co nym ser cem i gło wą. Po -
przed nio, w sta nie nie naw ró co nym, cza sa mi sa -
mo lub stwo by ło w cen trum, spra wu jąc kon tro lę,
cza sa mi rzą dzi ło su mie nie, cza sa mi żą dza po sia da -
nia, cza sa mi wo jow ni czość, a cza sa mi strach zaj -
mo wał cen trum, a wo kół nich gru po wa ły się róż -
ne in ne or ga ny. Jed nak że obec nie, po tym, jak ser -
ce zo sta ło od da ne Pa nu, uzna na zo sta je Je go or ga -
ni za cja i ład, a róż ne pod rzęd ne wła dze umy słu
i ser ca znaj du ją ce się w na szym mó zgu zo sta ją
usta wio ne w swej re la cji do władz cen tral nych,
któ re za czy na ją do mi no wać i za wsze zaj mu ją pro -
mi nent ne sta no wi sko wła dzy. Dla praw dzi wie na -
wró co ne go po świę co ne go chrze ści ja ni na, cen trum,
z któ re go bę dą wy cho dzić wszyst kie usta le nia ży -
cia, to cześć i du cho wość, któ re od po wia da ją Przy -
byt ko wi w cen trum Obo zu Izra ela. W przy szło ści
wszyst kie po zo sta łe or ga ny mu szą wy pa try wać
kie row nic twa od te go cen trum.

Na przy kład żą dza po sia da nia mo że mó wić,
jak moż na zdo być bo gac two, ale nie ma pra wa
przy stą pić do dzia ła nia, za nim naj pierw po mysł
ten nie zo sta nie przy ję ty i za ak cep to wa ny przez
cześć i du cho wość. Na stęp nie po zwo le nie mu si
przejść przez pierw szy krąg re pre zen to wa ny przez
Le wi tów. Od no śnie te go, czy żą dza po sia da nia
mo że dzia łać tak jak pro po nu je, coś do po wie dze -
nia bę dzie mieć do bro tli wość, tak sa mo jak su -
mie nie oraz na dzie ja. A z pew no ścią do bro tli -
wość, na dzie ja i su mien ność bę dą py tać Pa na po -

przez cześć i du cho wość od no śnie te go, co jest
wo lą Pa na w tym przed mio cie, za nim udzie lą po -
zwo le nia żą dzy po sia da nia, by mo gła dzia łać tak
jak pro po nu je.

Wo jow ni czość jest ko lej nym z tych or ga nów
mó zgu, któ ry, za nim przy szli śmy do Pa na, mógł
być or ga nem cen tral nym do wo dzą cym po zo sta ły -
mi, lecz obec nie zo stał prze nie sio ny na wła ści we
mu miej sce na ze wnątrz i umiesz czo ny w pew -
nym od da le niu od cen trum; nie mo że on dzia łać,
do pó ki nie otrzy ma po zwo le nia, a po zwo le nie
mo że przyjść je dy nie po przez do bro tli wość, na -
dzie ję, su mien ność, itd., a te or ga ny mu szą z ko lei
py tać czci i du cho wo ści, czy by ło by rze czą wła ści -
wą, by wo jow ni czość przy pa sa ła swój miecz i ru -
szy ła w bój, oraz w ja kim za kre sie mo że dzia łać.
Je śli jest to w do brej spra wie, po zwo le nie zo sta nie
udzie lo ne; je śli jest to w złej spra wie, bę dzie od mo -
wa udzie le nia po zwo le nia, a or ga ny sta now czo ści
i sta ło ści do pil nu ją te go, by de cy zje cen tral ne go są -
du zo sta ły wy ko na ne przez wszyst kich człon ków
umiej sco wio nych na ze wnątrz. 

Na przy kład je śli wo jow ni czość zo sta ła po bu -
dzo na i pra gnie w ja kiej kol wiek for mie współ pra -
co wać z sa mo lub stwem bądź żą dzą po sia da nia,
de cy zja cen tral ne go są du bę dzie brzmia ła: Nie!
Wo jow ni czość ni gdy nie mo że być uży wa na sa -
mo lub nie; lecz je śli wo jow ni czość zo sta nie po bu -
dzo na we współ pra cy z su mie niem w ce lu obro -
ny wia ry raz prze ka za nej świę tym, de cy zja cen -
tral ne go są du bę dzie brzmia ła: Tak! Walcz cie żar -
li wie o wia rę raz świę tym prze ka za ną! Nie mniej
jed nak do bro tli wość i mi łość we współ pra cy
z ostroż no ścią zo sta ną od ko men de ro wa ne, by
do pil no wać te go, aby na wet w obro nie wia ry raz
świę tym po da nej wo jow ni czość nie po dej mo wa -
ła dzia łań na ce cho wa nych zło śli wo ścią lub nie -
na wi ścią, lecz by po zo sta wa ła pod nad zo rem mi -
ło ści i słusz no ści. 

Nic dziw ne go, że świa to wi lu dzie zdu mie wa -
ją się nad ta ką ra dy kal ną prze mia ną cha rak te ru
i ży cia u tych jed no stek, któ re do szły do har mo -
nii z Pa nem po przez peł ne po świę ce nie ser ca
– u tych, któ rzy zo sta li prze or ga ni zo wa ni, prze -
mie nie ni przez od no wie nie swe go umy słu i wo li
– po przez pod da nie wszyst kich swo ich za let ser -
ca i umy słu pod kon tro lę Pa na i do pro wa dze nie
ich do har mo nii z Nim. Cza sa mi mó wi my o na -
wró ce niu, jak gdy by do ko ny wa ło ono cu du, bo -
wiem je go od dzia ły wa nie do ko na ło tak wspa -
nia łej prze mia ny w na szym ser cu, ży ciu i uczu -
ciach, pod da jąc je pod no wy za rząd, pod kon tro -
lę Du cha Pań skie go, du cha mi ło ści, du cha mą dro -
ści, du cha zdro we go zmy słu. 
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Kie dy Przy by tek zo stał zbu do wa ny, a na mio ty Izra -
eli tów zo sta ły usta wio ne w har mo nii z nim, pierw -
szym waż nym wy da rze niem by ło uzna nie go przez
Bo ga: „Te dy okrył ob łok na miot zgro ma dze nia,
a chwa ła Pań ska na peł ni ła przy by tek”. Na zy wa ny
był on Przy byt kiem Zgro ma dze nia, czy też bar dziej
po praw nie na mio tem ze brań, nie dla te go, że Izra eli -
ci zbie ra li się tam ja ko zgro ma dze nie, nie dla te go, że
był to ich dom ze brań, ale dla te go, że by li oni świę -
tym, odłą czo nym do mem, lu dem Bo żym, a w tym
na mio cie, w cen trum ich obo zu, Bóg uczy nił Swo je
miej sce za miesz ki wa nia, i to tu spo ty kał się z dzieć -
mi Izra ela, przyj mu jąc i ko mu ni ku jąc się z ich przed -
sta wi cie la mi z po ko le nia Le wie go, za po śred nic -
twem któ rych po przez Urim i Tum mim, prze ka zy -
wa na by ła wo la Bo ża. Za sto so wa nie te go do Ma lucz -
kie go Stad ka in dy wi du al nie ja ko du cho wych Izra eli -
tów wy glą da na stę pu ją co: Kie dy do cho dzi ło do ich
na wró ce nia pod czas Wie ku Ewan ge lii, ozna cza ło
to, nie tyl ko upo rząd ko wa nie ich umy słów w zgo -
dzie z Pa nem, po przez umiesz cze nie czci i du cho wo -
ści ja ko pierw szych – w cen trum ich uczuć – lecz
ozna cza ło jesz cze coś wię cej. To wła śnie mie li uczy -
nić i uczy ni li pod kie run kiem Sło wa Pa na. Lecz na -
stęp nie Bóg czy nić jesz cze coś wię cej, coś, co by ło dla
nich wiel ce ko niecz nym, po przez spło dze nie z Du -
cha Świę te go do no wej na tu ry, udzie la ne im po po -
świę ce niu, otrzy my wa li oni wgląd w du cho we rze -
czy. In ny mi sło wy, Bóg uzna wał ser ce, któ re na stęp -
nie by ło usta wia ne w od po wied nim po rząd ku we -
dług Bo skiej in struk cji za war tej w Je go Sło wie. Bóg
za miesz ki wał w nich, a ich miej sce spo tkań z Nim,
re pre zen to wa ne przez or ga ny czci i du cho wo ści, by -
ło na stęp nie bło go sła wio ne i oświe ca ne przez Pa na.
Chwa ła Pa na na peł nia ła ich. Ro zu mie my w pew nej
mie rze, że zo sta li przy ję ci przez Pa na, a oświe ce nie
Du chem Świę tym by ło z ni mi ja ko za wsze obec -

na po moc i kie row nic two; jak słup ob ło ku za dnia,
tak Praw da na cza sie oraz jej Duch bło go sła wi ły ich
za dnia chro niąc przed rze cza mi, któ re by ły by zbyt
cięż kie dla nich; po dob nie jak słup ognia no cą da -
wał oświe tle nie w ciem no ści, pod czas no cy grze -
chu. Dla nas obec nie dzia ła on ja ko pod trzy mu ją ca
i chro nią ca moc Te go, któ ry obie cał, że wszyst kie rze -
czy bę dą współ dzia łać dla na sze go do bra, po nie -
waż je ste śmy Je go, mi łu je my Go, umie ści li śmy Go
na pierw szym miej scu w na szym ser cu i je ste śmy
spo śród po wo ła nych we dług Je go ce lu (Rzym. 8:28).
Tak też jest, że no wa wo la, usta no wio na przez Bo -
ga oraz in stru owa na z Je go Sło wa, mo że w każ dym
z dzie ci Bo żych mieć kon takt z Oj cem po przez za słu -
gę ofia ry Je zu sa.

Ta no wa wo la, po świę co na i odłą czo na, wy -
pro wa dza mą dre de cy zje Bo ga w od nie sie niu do
wszyst kich in nych or ga nów na sze go umy słu i po -
ka zu je, co każ dy mo że czy nić, a cze go nie mo że
czy nić, oraz jak każ dy mo że lub nie mo że współ -
pra co wać z po zo sta ły mi; rów nież to, któ re or ga ny
po win ny zo stać ogra ni czo ne oraz kie dy i jak mo -
gą być roz wi ja ne, by śmy mo gli być peł ni świa tło -
ści, peł ni po rząd ku, peł ni Bo skich bło go sła -
wieństw, oraz by śmy ja ko lud Bo ży mo gli iść do
przo du z wie dzy w wie dzę, z si ły w si łę, i być przy -
go to wa ni na wiecz ne wa run ki po za Jor da nem,
w Zie mi Obie ca nej, do któ rej po dró żu je my – do
od po czyn ku, któ ry jesz cze po zo sta je dla lu du Bo -
że go (Żyd. 4:9). Po wej ściu do swo je go od po czyn -
ku, lud Bo ży z Wie ku Ewan ge lii, z Je zu sem ja ko
swo im Przy wód cą, w Wie ku Ty siąc le cia po pro -
wa dzi „każ de go, kto ze chce” z ro dza ju ludz kie go
do chwa leb ne go, wiecz ne go od po czyn ku, ja ki po -
zo sta je dla nich (Iz. 11:10; Obj. 22:17). Pod czas
Ty  siąc let nie go Dnia Są du wszy scy z ro dza ju ludz -
kie go, któ rzy bę dą pra gnąć zo stać praw dzi wy mi
Izra eli ta mi i dojść do peł nej har mo nii z Pa nem,
tak że znaj dą miej sce w pla nie Bo żym, a ich wiecz -
ne dzie dzic two bę dzie na „no wej zie mi”. 

Pierw sze miej sce w waż no ści oraz w Bo skim
wiecz nym po rząd ku zaj mu je Kró lew skie Ka płań -
stwo, „uczest ni cy Bo skiej na tu ry” (2 Pio tra 1:4),
zo  bra zo wa ne w ka pła nach obo zu ją cych na wschód
od Przy byt ku (4 Moj. 3:38); na stęp nie idą an ty ty -
picz ni Le wi ci po dzie le ni na trzy gru py zo bra zo wa -
ne w trzech sy nach Le wie go: Ke ha cie, Me ra rym
i Ger szo nie, któ rych ro dzi ny zaj mo wa ły sta no wi -
ska od po wied nio na po łu dnie, pół noc i na za chód
od Przy byt ku (4 Moj. 3:23-35), re pre zen tu ją ce
„lud wiel ki” chrze ści jan (Obj. 7:9-17), któ rzy nie
do pię li te go, by być z Ob lu bie ni cy, „ma lucz kie go
stad ka” (Łuk. 12:32), po dzie lo ny na trzy gru py
w koń cu Wie ku Ewan ge lii.

„Po ło żysz też na na pier śni ku są du Urim
i Tum mim, któ re bę dą na pier siach Aaro no wych,

gdy wcho dzić bę dzie przed PA NA; i po nie sie
Aaron sąd sy nów Izra el skich na pier siach

przed PA NEM usta wicz nie” - 2 Moj. 28:30.
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Pier wot nie God ni ze sta ro żyt no ści, czę sto na -
zy wa ni Sta ro żyt ny mi God ny mi, two rzy li chro no -
lo gicz nie pierw szą kla sę wy bor czą. Ży li oni w cza -
sach Sta re go Te sta men tu, po prze dza li Ma lucz kie
Stad ko i by li wier ni do śmier ci, za nim otwo rzo ne
zo sta ło Wy so kie Po wo ła nie (Łuk. 6:13; Fil. 3:14;
Żyd. 3:1). W Bo skim pla nie zaj mu ją oni miej sce
na zie mi pod czas Wie ku Ty siąc le cia; do nich do -
łą czy li Mło do cia ni God ni („mło dzień cy” z Jo ela
2:28; „na czy nia gli nia ne z 2 Tym. 2:20), wy bie ra -
ni w koń ców ce Wie ku Ewan ge lii, w Cza sie Uci sku,
po tym, jak za mknię te zo sta ło Wy so kie Po wo ła nie,
bo wiem zo sta li uzna ni za god nych te go, by być
czwar tą z klas wy bra nych przez Bo ga, któ re bę dą
bło go sła wić nie wy bra nych z ro dza ju ludz kie go.

Od 1954 r., kie dy za mknę ło się po wo ła nie
do Mło do cia nych God nych, Bóg ob ja wia ko lej -
ną po świę co ną kla sę, któ ra bę dzie uży wa -

na do te go, by ści śle współ pra co wać z God ny mi
pod czas Wie ku Ty siąc le cia. Wraz z God ny mi bę -
dą oni pod czas Ty siąc le cia po ma gać re sty tu cjo -
ni stom uzy skać ży cie wiecz ne pod No wym Przy -
mie rzem. Osta tecz nie wszyst kie na ro dy zie mi
zo sta ną obu dzo ne z gro bu (1 Moj. 12:3; 22:18;
Gal. 3:8) i wej dą do ha r  mo  nij ne go Bo skie go po -
rząd ku pod Ty siąc let nim Pa no wa niem Spra wie -
dli wo ści (Iz. 32:1; 26:9). Bę dą one szu kać Bo ga
i usi ło wać cho dzić w świe tle Je go ła ski, aż w koń -
cu nie bę dzie wię cej wzdy cha nia, ani pła czu, ani
umie ra nia (Obj. 21:3, 4), po nie waż wszy scy mi -
łu ją cy grzech zo sta ną od cię ci we wtó rej śmier ci
(Ps. 145:20; Abd. 1:16; Obj. 21:8), a wszy scy in -
ni doj dą do peł nej har mo nii z Bo  giem po przez
usłu gę wiel kie go Bo że go Ka płań stwa – Gło wy
i Cia ła (Ef. 1:10; Kol. 1:20).

PYTANIA BIBLIJNE
Py ta nie: W Przy byt ku na Wiek Ewan ge lii Sło wo
Bo że jest przed sta wia ne przez Umy wal nię. Jak za -
tem jest Sło wo Bo że przed sta wio ne w Obo zie, któ -
ry obec nie się roz wi ja?

Od po wiedź: W Przy byt ku na okres przej ścio wy
(Epi fa nii), Dzie dzi niec jest pra wie kom plet ny,
a obec nie roz wi ja się Obóz. Ci, któ rzy są obec nie
zdo by wa ni dla Pa na (od 1954 r.), są zo bra zo wa ni
w Obo zie i nie wcho dzą na Dzie dzi niec, by mieć do -
stęp do Umy wal ni (Sło wa Bo że go). Dla tych, któ rzy
roz wi ja ją się w Obo zie, Sło wo Bo że jest zo bra zo wa -
ne przez Za sło nę pod trzy my wa ną przez 60 słu pów
na Dzie dziń cu. Pa mię ta my, że w ob ra zie Przy byt ku
na Wiek Ewan ge lii, Za sło na by ła ba rie rą dla tych,
któ rzy znaj do wa li się w Obo zie, po nie waż by uzy -
skać Praw dę (Umy wal nia), mu sie li by oni wejść
na Dzie dzi niec – w stan tym cza so we go (prób ne go)
uspra wie dli wie nia. Od kąd ob raz Przy byt ku się
zmie nił na układ przej ścio wy (epi fa nicz ny), a tym -
cza so wo (prób nie) uspra wie dli wie ni są po ka za ni
w Obo zie, wciąż mu szą oni wejść w stan tym cza so -
we go uspra wie dli wie nia. Tym, któ rzy po świę ca ją się
w Obo zie, ob ja wia ne są ta jem ni ce Pań skie, tak jak
czy ta my w Ps. 25:14: „Ta jem ni ca Pań ska ob ja wio -
na jest tym, któ rzy się go bo ją, a przy mie rze swo je
oznaj mu je im”. (Wer set ten miał za sto so wa nie
w Sta rym Te sta men cie, jak rów nież sto so wał się,
kie dy otwar te by ło Wy so kie Po wo ła nie. Po mi mo
te go, że Wy so kie Po wo ła nie się za koń czy ło, wciąż
ma on za sto so wa nie obec nie. In ny mi sło wy, sto su -
je się on do wszyst kich cza sów.). A za tem ta jem ni -
ce Pa na są dla tych w Obo zie, któ rzy są uspra wie -
dli wie ni i po świę ce ni. Otrzy mu ją oni ta jem ni ce Pa -

na, po nie waż od da ją cześć Bo gu. Ta jem ni ce Pa na są
im ob ja wia ne, a przy mie rze swo je Bóg im oznaj mia.
Praw dą jest, że nie ma Umy wal ni w Obo zie, ale
nie mu si my prze su wać jej do Obo zu, bo wiem Bóg
od po wied nio zo bra zo wał Swo je Sło wo w Za sło nie!
Brat John son po wie dział nam i pod kre ślił, że ma my
(bu du jąc Obóz Epi fa nii) pod trzy my wać Za sło nę
po ka zu ją cą Chry stu sa ja ko Zba wi cie la i Kró la. Jed -
nak że nie któ rzy mo gli by po wie dzieć: „Ale to nie
jest ca ła Bi blia”. Z pew no ścią jest, z pew no ścią jest
to ca ła Bi blia. Czyż Je zus nie po wie dział do uczo -
nych w Pi śmie i fa ry ze uszy: „Ba da cie się Pism; boć
się wam zda, że w nich ży wot wiecz ny ma cie, a one
są, któ re świa dec two wy da ją o mnie” (Ja na 5:39).
Czyż nie jest to Chry stus? Dla te go też Je zus miał
na my śli ca łe Pi smo Świę te, od 1 Moj że szo wej
do Ob ja wie nia, kie dy po wie dział, by ba da li Pi sma,
bo wiem one świad czą o Nim. Z te go po wo du, kie -
dy uka zu je my Chry stu sa ja ko Zba wi cie la i Kró la,
uka zu je my każ dą z ksiąg za rów no Sta re go, jak i No -
we go Te sta men tu. Oczy wi ście jest to ca łe Sło wo
Bo że. A po za tym, gdzie na Dzie dziń cu by ło zo bra -
zo wa ne ca łe Sło wo Bo że dla Le wi tów i Ka pła nów?
W Umy wal ni. Gdzie jest Sło wo Bo że zo bra zo wa ne
dla tych, któ rzy są w Obo zie? W Za sło nie! Rze czy
te są tak oczy wi ste, kie dy „wła ści wie dzie li my sło -
wo praw dy” i po pro stu uży wa my na sze go uświę -
co ne go zdro we go roz sąd ku. 

Py ta nie: Żyd. 2:15: „Aby wy swo bo dzić tych, któ rzy
dla bo jaź ni śmier ci po wszy stek czas ży wo ta pod -
le gli by li nie wo li”. Ro zu mie my, że wer set ten od no -
si się do nie wo li Wiel kiej Kom pa ni (WK). Czy co
do za sa dy nie mógł by on być za sto so wa ny do Mło -
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do cia nych God nych (MG) lub do Po świę co nych
Obo zow ni ków Epi fa nii (POE), któ rzy mo gą co fać
się w po świe ce niu i nie mieć peł nej wol no ści i ra -
do ści by cia Je go i słu że nia Mu?
Od po wiedź: Uwa ża my, że po praw na od po wiedź
brzmi TAK. Z pew no ścią ta sa ma za sa da obo wią zu -
je w sto sun ku do wszyst kich, na przy kład na wet
nie któ rzy człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka (MS)
by li bo jaź li wi i mu sie li być wy swo ba dza ni z bo jaź -
ni. Bo jaź ni, któ ra, gdy by nie by ła kon tro lo wa na,
mo gła by do pro wa dzić nie któ rych do nie wo li. In -
na kla sa, WK, zo sta ła wy swo bo dzo na z tej nie wo -
li bo jaź ni. Obec nie lud Bo ży (MG i POE) jest tak -
że po dat ny na nie wo lę bo jaź ni. Po win ni śmy pa mię -
tać, że Pan nie da je Swe mu lu do wi du cha bo jaź ni,
lecz mi ło ści oraz mo cy zdro we go zmy słu. Tak więc
od po wiedź brzmi: Tak, „duch bo jaź ni” sto su je się
do wszyst kich z lu du Bo że go. 

Py ta nie: Czy mo że my za sto so wać sło wa mó wią ce
o „No wym Stwo rze niu” do Wiel kiej Kom pa nii
(WK)?
Od po wiedź: Wszy scy w Wiel kiej Kom pa nii by li No -
wy mi Stwo rze nia mi. Dla te go też wie le słów, któ re zo -
sta ły po da ne No wym Stwo rze niom z Ma lucz kie go
Stad ka, mia ły tak że za sto so wa nie do No wych Stwo -
rzeń z Wiel kiej Kom pa nii. Nie któ re rze czy sto so wa -
ły się wy łącz nie do Ma lucz kie go Stad ka. Jak za tem
mo gli by śmy za sto so wać pieśń: „Ma lucz kim Stad -
kiem On mnie zwie”, któ ra w oczy wi sty spo sób sto -
su je się bez po śred nio do Ma lucz kie go Stad ka? Czy
mo że ona zo stać w ja ki kol wiek spo sób za sto so wa -
na do lu du Bo że go obec nie, skła da ją ce go się z MG
i POE? Mu si my pa mię tać, że NIKT z lu du Bo że go
OBECNIE nie jest spło dzo ny z Du cha. Wszyst kie
No we Stwo rze nia, MS i WK, za koń czy ły już swój
bieg tu na zie mi. Jed nak że mo gli by śmy po wie dzieć,
że lud Bo ży jest nie licz ny w swo jej licz bie w po rów -
na niu do świa ta w ogól no ści. Jak rów nież mo gli by -
śmy po wie dzieć, że wszy scy po świę ce ni Pań scy na ob -
li czu zie mi są nie licz ni w swej licz bie w po rów na niu
do Wiel kie go Lu du. Tak więc mo gli by śmy po wie -
dzieć: TAK, je ste śmy pew ne go ro dza ju ma lucz kim
stad kiem i jest nas nie wie lu, ale nie ta kim, ja kim by -
ły No we Stwo rze nia z Ma lucz kie go Stad ka. A za tem,
co do za sa dy, wie le rze czy, któ re sto so wa ły się bez po -
śred nio do Ma lucz kie go Stad ka, mo że zo stać tak że za -
sto so wa nych do nas i obec nie być wy ko rzy sty wa -

nych dla na szej ko rzy ści. Wie le z wer se tów, wie le
z pie śni, któ re śpie wa my oraz wie le wier szy, któ re czy -
ta my w Książ ce Po ema tów, od no si się bez po śred nio
do Ma lucz kie go Stad ka, lecz mo że my się z nich na -
uczyć pew nych wspa nia łych lek cji. Na przy kład weź -
my 2 Pio tra 1:4: „przez co bar dzo wiel kie i kosz tow -
ne obiet ni ce nam są da ro wa ne, aby ście się przez nie
sta li uczest ni ka mi Bo skiej na tu ry”. W ja ki spo sób
wer set ten mógł by sto so wać się do ko go kol wiek in -
ne go niż Ma lucz kie Stad ko? Jak mo że my my, któ rzy
nie je ste śmy z Ma lucz kie go Stad ka (No wy mi Stwo rze -
nia mi), otrzy mać dla sie bie ja kie kol wiek bło go sła -
wień stwa z te go wer se tu? Z pew no ścią mo że my po -
wie dzieć, że „nam” zo sta ły obie ca ne wiel kie i kosz -
tow ne obiet ni ce, aby śmy przez nie mo gli stać się
uczest ni ka mi chwa ły nie biań skiej; a POE mo gą po -
wie dzieć, że ma ją bo jo wać do bry bój wia ry do ży cia
wiecz ne go na zie mi; wer set ten mo że zo stać za sto so -
wa ny do każ de go z nas. Wi dzi my obec nie, jak wie le
wspa nia łych słów wy po wie dzia nych bez po śred nio
do Ma lucz kie go Stad ka sto su je się, co do za sa dy,
do wszyst kich z po świe co ne go lu du Pa na.

Py ta nie: Ja ka po win na być na sza po sta wa do ba da -
nia Bi blii oraz sto so wa nia jej za sad w na szym co -
dzien nym ży ciu?
Od po wiedź: Wszyst ko z Bi blii, wszyst ko, cze go
uczy my się o niej, wszyst kie lek cje, ja kich uczy nas
Bo ska opatrz ność oraz wszyst kie ko rzy ści, ja kie
otrzy mu je my ze spo łecz no ści z brać mi, są je dy nie
przy go to wa niem do wiel kie go ba da nia ży cia – jak
naj le piej wy ko ny wać wo lę Bo żą w my ślach, mo ty -
wach, sło wach i czy nach. Pod kre śla my ten ro dzaj
ba da nia z te go po wo du, że do strze ga my, iż wie lu
z lu du Pa na nie ro zu mie ja sno tej kwe stii. Wy da ją się
uwa żać, że ich du cho wość za le ży od te go, ile go dzin
spę dzą na ba da niu Bi blii, lecz poj mu ją za le d wie
uła mek praw dy. Wiel kie bło go sła wień stwa przy cho -
dzą z na szych wy sił ków sto so wa nia za sad, któ rych
już na uczy li śmy się z Bi blii. Ba da nie to wy ma ga nie
te go, by śmy mie li Bi blię w rę ku w każ dej mi nu cie,
ale te go, by śmy usta wicz nie pa mię ta li te rze czy, któ -
re już prze stu dio wa li śmy w Sło wie Bo żym, po to,
by śmy mo gli za sto so wać je prak tycz nie w spra wach
ży cia, w na szych my ślach, mo ty wach, sło wach i czy -
nach wo bec Bo ga, wo bec na szych bra ci, wo bec na -
szych bliź nich i wo bec nas sa mych.
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PA M I Ę TA M Y
Siostra Adela Swatek ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach zmarła 7 września 2013 r. w wieku 81 lat.
Sio stra Te re sa Woź nic ka po kil ku let niej cho ro bie zmar ła 18 wrze śnia 2013 r., prze żyw szy lat 84. W sie dem na stym
ro ku ży cia po świę ci ła się Pa nu i do mo men tu cho ro by słu ży ła gor li wie w pra cy Pań skiej, szcze gól nie w przy go to wy -
wa niu cza so pism do dru ku. To wa rzy szy ła mę żo wi w po dró żach piel grzym skich w kra jach eu ro pej skich i Sta nach Zjed -
no czo nych. Mia ła przy wi lej gosz cze nia br. R. G. Jol ly’ego i in nych sług Praw dy, za gra nicz nych i kra jo wych. Ob ja wia -
ła ży wą mi łość w sto sun ku do Lu du Bo że go.
Siostra Bronisława Cisek ze zboru w Wólce Niedźwiedzkiej zmarła w dniu 29 września 2013 r. w wieku 93 lat.
Brat Karol Stoszek ze zboru w Cieszynie zmarł w dniu 7 października 2013 r. w wieku 87 lat. 
Siostra Maria Montewska ze zboru w Warszawie zmarła w dniu 27 października 2013 r. w wieku 87 lat.


