
„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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W TP wrze sień -gru dzień 1975, zwró ci li śmy
uwa gę na licz ne zna czą ce wy da rze nia bi blij -

ne oraz wspa nia łe do wo dy po stę pu w pierw szym
stu le ciu z „ty sią ca lat” Pa no wa nia Chry stu sa,
od 1874 do 1974 ro ku (Obj. 20:4, Dia glott). 

Ist nie je wie le za ry sów bi blij nych do wo dów, włą -
cza jąc chro no lo gię bi blij ną, cy kle ju bi le uszo -
we, 1335 dni Da nie la oraz Rów no le głe Dys pen sa -
cje (zob. Nad szedł czas, P2; Przyjdź Kró le stwo Two -
je, P3), któ re wska zu ją na 1874 rok, ja ko czas roz -
po czę cia dru giej obec no ści na sze go Pa na Je zu sa
Chry stu sa, w jej pierw szym (nie zna nym dla świa -
ta) sta dium (Obj. 3: 20), Pa ru zji (obec no ści), oraz
po czą tek „ty sią ca lat” Je go pa no wa nia (Obj. 20:3,
4, 7; PT ‘58, 44; TP ‘75, 86). „Pierw szym dzie łem

no wej dys pen sa cji” (Obj. 20:2; P 1, s. 69) ze stro -
ny na sze go po wra ca ją ce go Pa na by ło zwią za nie
przez Nie go sza ta na ja ko jed nost ki (R 4695, PT
‘52, 28, 29), by nie mógł dłu żej pa no wać nad upa -
d ły mi anio ła mi tak, jak przed tem (E 4, s. 120,
121; E 6, s. 275-277, 319, 454). 

RÓWNOLEGŁE ŻĘCIA
ROZPOCZĘŁY SIĘ W 29 ORAZ 1874 ROKU

Przed Swym dru gim ad wen tem Je zus otrzy mał Bo -
ski au to ry tet, by rzą dzić ja ko Król (Ps. 45:4,5; Łuk.
19:12, 13; R1362, ak. 3-5). Jest to po ka za ne przez
opis uko ro no wa ne go Żeń cy i Je go dzie ła (Obj.
14:14-16). Zło ta ko ro na ja ko sym bol re pre ze n tu je
Bo ski Au to ry tet ja ko Kró la (P 3, s. 402; E 5, s. 167). 

Ostry sierp to Praw da Pa ru zji. Po wo dem, dla
któ re go ktoś „po dob ny Sy no wi czło wie cze mu”
jest pro szo ny o roz po czę cie dzie ła żę cia, jest:
„Po nie waż go dzi na [z grec kie go; patrz Dia -
glott; 1/24 czy li 41 lat i 8 mie się cy z ty siąc let nie -
go Dnia] żę cia przy szła”. W Bo skich Żni wach
czas żę cia ozna cza do ko ny wa nie dzie ła żę cia. Ta
go  dzi na, roz po czy na ją ca się u pro gu te go ty siąc -
let nie go Dnia, mia ła po czą tek w paź dzier ni ku
1874 ro ku; wów czas za czę ło się żę cie, po nie waż
Bóg jest punk tu al ny. Gdy przy cho dzi Je go czas
na do ko na nie ja kiejś rze czy, On czy ni ją, a nie
od wle  ka (Abak. 2:3). 

Sta no wi to od po wiedź na twier dze nia nie -
któ rych osób, że w 1874 ro ku roz po czął się czas
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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.
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Żni wa Wie ku Ewan ge lii, lecz nie dzie ło Żni wa.
Okrzyk anio ła – „Za puść swój sierp i żnij” –
przed sta wia mo dli twy Pań skie go lu du do Nie go
o po sła nie oraz po myśl ne dzie ło te go, co oka za -
ło się praw da mi Pa ru zji i roz po czę ło się przed
pierw szym przed sta wie niem tych prawd. Chwy -
ce nie sier pa roz po czę ło się je sie nią 1874. Żę cie
za  czę ło się w tym ro ku. 

Tu taj po win no być udzie lo ne ostrze że nie: nie
myl my fak tu po sia da nia przez Je zu sa ko ro ny, Bo -
skie go au to ry te tu ja ko Król, z wy ko ny wa niem przez
Nie go kró lew skie go au to ry te tu. Je zus po sia dał ten
au to ry tet przed Swym dru gim ad wen tem i cho -
ciaż go po sia dał, to roz po czął żąć w 1874 ro ku.
Fakt, że żę cie Wie ku Ży dow skie go roz po czę ło się
je  sie nią 29 ro ku i po stę po wa ło przez po nad 3 ½ ro -
ku przed Pięć dzie siąt ni cą 33 ro ku Pań skie go, jest
do wie dzio ny na stę pu ją co: 

Je zus ja ko pierw sze ziar no psze ni cy zo stał zżę -
ty je sie nią 29 ro ku. Aby zni we czyć si łę te go ar gu -
men tu, J. F. Ru ther ford w 1917 ro ku w Be t hel, a na  -
stęp nie w ar ty ku le Straż ni cy, za prze czył, że Je zus był
sym bo licz nym ziar nem psze ni cy, twier dząc, że ziar -
nem psze ni cy mu si być upa dły czło nek na sze go ro -
du. Je zus nie zga dza się z tym twier dze niem oraz de -
fi ni cją, po nie waż Sam Sie bie na zwał ziar nem psze -
ni cy (Ja na 12:24). Doj rza łym ziar nem psze ni cy jest
cha rak ter od po wied ni do Praw dy Żni wa w cza sie
żę cia. Ta ki cha rak ter miał Je zus; Bóg Je ho wa zżął Go
je sie nią 29 ro ku. 

Dwu na stu Apo sto łów i sie dem dzie się ciu Ewa -
n  ge li stów zo sta ło zżę tych na pe wien czas przed
wy sła niem ich, ja ko po słan ni ków Ewan ge lii, aby
żąć in nych (Mat. 4:18-22; 9:9; Ja na 1:35-51; Mat.
9:37–10:7; Łuk. 10:1-9). 

Wie lu in nych Izra eli tów zo sta ło zżę tych w cza -
sie służ by na sze go Pa na, z któ rych po nad 500 wy -

trwa ło wier nie w do tkli wych prze śla do wa niach
zwią za nych z Je go ostat ni mi ziem ski mi do świad -
cze nia mi (Łuk. 6:13; 1 Kor. 15:6). 

Wy raź ne wer se ty w wie lu sło wach wska zu ją,
że Je zus i Je go ucznio wie do ko na li dzie ła żę cia
(Mat. 9:35–10:7; Mar. 3:13-19; Łuk. 9:1-6; 10:1-
9; Ja na 1:35-51). 

Jan Chrzci ciel, uży wa jąc sym bo lu Ob lu bień ca,
Ob lu bie ni cy i Przy ja cie la Ob lu bień ca i wska zu jąc,
że on po szu ki wał i po zy ski wał pew ne jed nost ki ja -
ko Ob lu bie ni cę Je zu sa, do ko ny wał dzie ła, któ re
pod in nym sym bo lem jest na zy wa ne dzie łem żę -
cia (Ja na 3:29, 30). 

Sło wa Je zu sa wy ra żo ne w Ja na 4:34-38, oko ło
sie dem mie się cy po Je go chrzcie, wy raź nie mó -
wią, że oni nie tyl ko znaj do wa li się w cza sie Żę -
cia, lecz że ucznio wie już do ko na li pew ne go żę cia:
„Po sła łem was żąć to, nad czym nie pra co wa li ście,
in ni pra co wa li, a wy we szli ście w pra cę ich” (KJV). 

Fak ty do sta tecz nie do wo dzą, że rów no le głość
trwa ją ca 1845 lat, żę cie Żni wa Wie ku Ewan ge lii,
roz po czę ła się w paź dzier ni ku 1874, 3 ½ ro ku
przed kwiet niem 1878 ro ku. Pro ces żę cia obej -
mu  je dwie rze czy: (1) że sierp Praw dy Żni wa zo s -
tał chwy co ny; (2) że on ści nał źdźbła psze ni cy
i od dzie lał je od miejsc, w któ rych wzro śli.

W roz wa ża nym cza sie, w roz mo wach, wy kła -
dach i ba da niach bi blij nych, gło szo ne by ły na s -
tę  pu ją ce praw dy żni wa: „Śmier tel ność du szy”,
„Śmierć, a nie wiecz ne mę ki, ja ko ka ra za
grzech”, „Okup”, „Re sty tu cja”, „Cel, spo sób
i czas po w ro tu na sze go Pa na”, „Wy bór Ko ścio ła”,
„Ty siąc let nie pa no wa nie Chry stu sa”, „Przy szła
pró ba”, „Trwa łość zie mi” itd., itd. Pod czas tych
lat, oprócz ust ne go gło sze nia, praw dy te by ły
przed sta wia ne w bro szu rach: „Cel i spo sób po -
wro tu na sze go Pa na”, au tor stwa bra ta Rus sel la;
„Trzy świa ty”, na pi sa ne przez Bar bo ura, oraz
mie sięcz nik Zwia stun Po ran ka, wy da wa ny przez
bra ta Rus sel la, Bar bo ura i Pa to na.

Ja ko re zul tat dys try bu cji tej li te ra tu ry set ki bra -
ci zo sta ło po zy ska nych przez te praw dy i odłą -

Mężczyzna podczas żęcia pszenicyMężczyzna podczas żęcia pszenicy
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czy ło się od Ba bi lo nu. Wów czas sym bo licz ne ziar -
na psze ni cy zo sta ły od dzie lo ne od ło dyg, na któ -
rych ro sły, przez sierp Praw dy; żę cie mia ło miej sce
od 1874 ro ku. 
Na stęp nie fakt, że kil ka zbo rów lu du Praw dy po -
wsta ło w cza sie tych lat, do wo dzi, że dru gi pro ces
dzie ła Żni wa za czął być wdra ża ny – zbie ra nie
w sno py. Pierw szy zbór był w Al le ghe ny, PA., na -
s tęp ny w Ro che ster, NY., trze ci w Al mont, MI
i czawr ty w Dan swil le, NY.; w in nych miej scach
by ły mniej sze gru py bra ci. 

In ne do wo dy, ta kie jak 1335 dni Da nie la (Dan.
12:12), dru gie obu dze nie się i dru gi po si łek Elia -
sza (1 Król. 19:7, 8) itd., wska zu ją, że żę cie roz po -
czę ło się w 1874 ro ku. Szcze gó ły zo sta ły po da ne
w E 5, rozdz. 2 i 3. 

CZTERDZIEŚCI LAT ŻĘCIA
NAUKĄ BIBLIJNĄ

Oprócz rów no le gło ści Żni wa, Pi smo Świę te da je
nam licz ne do wo dy na to, że okres żę cia Żni wa
Wie ku Ewan ge lii (nie włą cza jąc w to po kło sia)
trwał 40 lat, ta kie jak dzień z przy po wie ści o gro -
szu (Mat. 20:1-16), czter dzie sto dnio wa po dróż Elia -
sza na gó rę Bo żą (1 Król. 19:5-8), 40 dni szpie go wa -
nia zie mi Ka na an (4 Moj. 13:1-25), 40 dni le że nia
na bo ku przez Eze chie la dla Je ru za lem (Ezech. 4:6),
pierw szy czter dzie sto dnio wy po byt Moj że sza na gó -
rze (2 Moj. 24:18), 40 dni służ by Je re mia sza (Jer. 1:
2, 3), 40 dni służ by Je zu sa przed wnie bo wstą pie -
niem (Dz.Ap. 1:3), 40 dni oczysz cze nia mat ki po
uro dze niu sy na (3 Moj. 12:2-4) itd. (po szcze gó ły
od sy ła my do P 3 do da tek, s. 382-410).

RÓWNOLEGŁE
CZTERDZIESTOLETNIE OKRESY ŻĘCIA

ZAKOŃCZYŁY SIĘ W 69 i 1914 ROKU
Zaj mu jąc się rów no le gło ścia mi Żni wa, Brat Rus -
sell po wie dział (P 2, s. 245, ak. 2): „Pa mię taj cie, że
czte r dzie ści lat ży dow skie go żni wa za koń czy ło się
w paź dzier ni ku 69 ro ku, po czym na stą pi ła zu peł -
na klę ska te go na ro du; po dob nie 40 lat żni wa
Wie ku Ewan ge lii skoń czy się w paź dzier ni ku 1914
i że nie dłu go po nim na le ży się spo dzie wać kom -
plet nej klę ski tak zwa ne go ‘chrze ści jań stwa”.

Pi smo Świę te, ro zum i fak ty do wo dzą, że ko -
niec żę cia Żni wa Wie ku Ewan ge lii na stą pił
w paź dzier ni ku 1914 ro ku (w zgo dzie z wy po wie -
dzią Bra ta Rus sel la) oraz że ko niec po kło sia na -
s tą pił w 1916 ro ku. Do wo dzą te go wer se ty, ta kie
jak Izaj. 66:7; Amo sa 9:13; Ja na 9:4; Obj. 6:9-
11; 7:1-3. Jest to po twier dzo ne przez ko niec li nii
pod ło gi w wy mia rach Wiel kiej Ga le rii w Wiel kiej
Pi ra mi dzie, któ ry w tym punk cie łą czy się z po -

łu dnio wą ścia ną Wiel kiej Ga le rii, wska zu jąc
na 16 wrze ś nia 1914, ja ko ko niec spła dza nia
z du  cha oraz za pro szeń do wy so kie go po wo ła nia
(zob. TP ‘68, 41, 53 jest tam 80 do wo dów bi blij -
nych na ten te mat).

Brat Rus sell ni gdy nie od rzu cił 1874 ro ku ja -
ko da ty na roz po czę cie żę cia Żni wa, cho ciaż gdy
wi dział wie le osób przy cho dzą cych do Praw dy
w 1916 ro ku, by sta no wić po kło sie, zmie nił zda -
nie co do za koń cze nia żę cia Żni wa. Z bar dzo
mą drych po wo dów Pan po wstrzy mał przed nim
zro zu mie nie, że te oso by nie by ły pro spek tyw ny -
mi człon ka mi Ma lucz kie go Stad ka, lecz pra wie
we wszyst kich przy pad kach by ły one an ty ty picz -
nym Lo tem (utra cju sza mi ko ron) i je go dwo ma
an ty ty picz ny mi cór ka mi (Mło do cia ny mi God -
ny mi i prób nie uspra wie dli wio ny mi wie rzą cy -
mi), ucie ka ją cy mi z an ty ty picz nej So do my
w Ame  ry ce, przed po cząt kiem jej nisz cze nia
(Łuk. 17:28-30; TP ‘72, 66).

Rok 1878, po dob nie jak 1874, tak że ce chu ją
pew ne bar dzo waż ne wy da rze nia i po cząt ki in -
nych zna czą cych wy da rzeń w wiel kim Bo skim Pla -
nie Wie ków. Zwró ci my tu taj uwa gę na kil ka
z nich. Bę dzie wła ści we, gdy roz wa ży my te raz to,
cze go nasz Pan do ko nał pod czas mi nio nych 135
lat; są to wspa nia łe do wo dy po stę pu. 

RÓWNOLEGŁOŚĆ
TRIUMFALNEGO WJAZDU

Zgod nie z tym, w Żni wie Ży dow skim, na kil ka lat
przed 33 ro kiem Pań skim, Je zus przed sta wił Sie bie
no mi nal ne mu do mo wi Izra ela ja ko Żeń cę i Ob lu -
bień ca (Ja na 3:29; 4:35, 38). Lecz na wio snę 33 ro -
ku przed sta wił Sie bie tak że ja ko Kró la, w Swym
trium fal nym wjeź dzie, ja dąc na oślę ciu wśród ap -
la u zu Je go uczniów oraz żą dań fa ry ze uszy o skar -
ce nie uczniów (Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Łuk.
19:29-40; Ja na 12:12-19; P 2, s. 238 u do łu). 

Po dob nie 1845 lat póź niej, na kil ka lat przed
1878 ro kiem, w Żni wie Wie ku Ewan ge lii, Je zus
prze d sta wił Sie bie no mi nal ne mu chrze ści jań skie -
mu do mo wi ja ko Żeń cę i Ob lu bień ca. Brat Rus sell
i in ni by li prze ko na ni o Je go obec no ści, ja ko Żeń -
cy i Ob lu bień ca, i ja ko re zul tat te go w kwiet niu
1877 roz legł się okrzyk: „Oto Ob lu bie niec!” (Mat.
25:6; E 9, s. 476-486). 

Jak już zo sta ło po wie dzia ne, Je zus po sia dał
Bo ską wła dzę, by rzą dzić ja ko Król przed 1874 ro -
kiem. On roz po czął wy ko ny wać tę kró lew ską wła -
dzę na róż ne spo so by, na wio snę 1878 ro ku (1845
lat rów no le gło ści do Je go przed sta wie nia się ja ko
Kró la no mi nal ne mu do mo wi Izra ela, na wio -
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snę 33 ro ku). O rów no le głym trium fal nym wjeź -
dzie świa d  czy ło przy by cie Je zu sa z Praw dą Żni wa
(oślę) wśród aplau zu Je go oświe co nych Praw dą
uczniów oraz żą dań wiel kich re li gij nych na uczy -
cie li chrze ści jań stwa o ich po tę pie nie. 

By ło wie le spo so bów, na któ re 135 lat te mu,
na wio snę 1878 ro ku, Je zus za czął wy ko ny wać
Swą kró lew ską wła dzę. Wy mie ni my oraz prze stu -
diu je my tu taj nie któ re z tych zna mien nych wy da -
rzeń, po cząw szy od 1878 ro ku. 

ODRZUCENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA
W cza sie ziem skiej służ by Je zu sa, aż do Je go triu -
m  fal ne go wjaz du, On uzna wał uczo nych w pi -
śmie i fa ry ze uszy ja ko na uczy cie li dla lu du (Mat.
23:2), mi mo że czę sto ich ga nił ja ko hi po kry tów
i zwo dzi cie li. Lecz Je go pierw szym urzę do wym
czy nem, po przed sta wie niu Sie bie ja ko Kró la
pod czas trium fal ne go wjaz du, by ło od rzu ce nie
no mi nal ne go sys te mu ży dow skie go w sło wach:
„Oto wam dom wasz pu sty zo sta nie” (Mat.
23:38; P 3, s. 152).

W rów no le gło ści, 135 lat te mu, na wio snę
1878, pierw szym urzę do wym ak tem na sze go Pa -
na w Je go kró lew skim au to ry te cie by ło od rzu ce -
nie chrze ści jań stwa, mi stycz ne go Ba bi lo nu. Ba bi -
lon jest na zwa ny mat ką, a ta mat ka ma cór ki,
któ re prze ja wia ją te go sa me go du cha. Ona trzy -
ma ła w swym rę ku zło ty kie lich pe łen obrzy dli -
wo ści. Ten zło ty kie lich sym bo li zu je Bo skie Sło -
wo. Po mie sza ła na uki Sło wa Bo że go przez do da -
nie do nich tru ją cej mie sza ni ny, któ rą upi ły się
wszyst kie na ro dy. Od no si ła suk ce sy i trium fo -
wa ła nad ca łym świa tem. 

To, co osta tecz nie sta ło się Wiel kim Ba bi lo -
nem, na po cząt ku by ło za rę czo ną Ob lu bie ni cą
Chry stu sa, lecz ona nie wy trwa ła dłu go w swej
dzie wi czej czy sto ści. Nie ży ła we wła ści wy spo sób,
lecz za czę ła żyć roz pust nie z kró la mi zie mi. Opis
po  da ny o niej w pro roc twie mó wi, że ko ściel nic -
two, nie dłu go po śmier ci Apo sto łów sta ło się wiel -
kim re li gij nym sys te mem, łą cząc się z kró le stwa -
mi tej zie mi, a cza sem na wet płasz cząc się przed
ni mi, lecz przez ca ły czas łą czy ło się z ni mi, bę dąc
ich ko chan ką. 

Re zul tat był ta ki, że cór ki, któ re na ro dzi ły się
z niej w póź niej szym cza sie, by ły po dob ne do mat -
ki. Przed sta wie nie ich ja ko „nie rząd ni ce” ozna cza,
że one nie za cho wa ły sta nu nie splu ga wio ne go
przez świat, lecz sta ły się nie czy ste. I prze ko nu je -
my się, że nie tyl ko ist nie je wiel ki sys tem, któ ry
twier dzi, że jest mat ką wszyst kich in nych, tak zwa -
nych chrze ści jań skich sys te mów, sys te mów có -
rek, lecz rów nież, że te sys te my uzna ją ją ja ko

mat kę. Ten zwią zek po mię dzy róż ny mi odła ma mi
no mi nal ne go ko ścio ła jest uzna wa ny przez wie le
de no mi na cji chrze ści jań stwa.

Aby to zi lu stro wać, cy tu je my od czu cia do brze
zna ne go pre zbi te riań skie go du chow ne go, opu bli -
ko wa ne wie le lat te mu. W swo im ka za niu on po -
wie dział: „Chcąc nie chcąc, jed nak mu si cie przy -
znać, że on [ko ściół ka to lic ki] jest mat ką Ko ścio -
ła. On po sia da nie prze rwa ną hi sto rię, się ga ją cą
wstecz aż do cza sów Apo stol skich. Za każ dą re li -
gij ną praw dę, któ rą je ste śmy na gro dze ni, je ste śmy je -
mu zo bo wią za ni ja ko dłuż ni cy. Gdy by on nie uwa -
żał się za praw dzi wy Ko ściół, wów czas my by li by -
śmy bę kar ta mi, a nie sy na mi”.

Zgod nie z tym po sel stwo, któ re by ło gło szo ne
od 1878, mó wi ło: „Upadł, upadł Ba bi lon on wiel -
ki” (Obj. 18:2). A wy da rze nia mi nio nych 135 lat
wska zu ją, jak bar dzo w dok try nie i prak ty ce od -
padł Ba bi lon. On na próż no pró bu je wzmac niać
swe mu ry róż ny mi spo so ba mi (Jer. 51:48; P 4,
s. 40), od „mó wie nia ję zy ka mi” po ak cep ta cję ho -
mo sek su ali zmu, aby ochro nić się przed upad kiem,
lecz te do raź ne środ ki nie za po bie gną te mu. Osta -
tecz nie pój dzie na znisz cze nie, aby już ni gdy nie
po wstać. Oświe co ny lud Pa na po wi nien ra do wać
się tą per spek ty wą (Obj. 18:20-22). 

WZYWANIE LUDU BOŻEGO
DO WYJŚCIA Z BABILONU

Od rzu ce nie no mi nal ne go sys te mu ży dow skie go
przez Je zu sa, ja ko Kró la, w 33 ro ku, zwią za ne by -
ło z we zwa niem do opusz cze nia te go sys te mu
przez praw dzi wych Izra eli tów, do odłą cze nia się
i bliż szej spo łecz no ści z Nim, aby nie mie li udzia -
łu w „gnie wie aż do koń ca”, któ ry nie ba wem na
nich przyj dzie (1 Tes. 2:16). Oni nie mie li spo dzie -
wać się, że Bóg udzie li Praw dy na cza sie przez ten
sys tem. 

W rów no le gło ści, 1845 lat póź niej, na wio snę
1878, 135 lat te mu, Bo skie po sel stwo udzie lo ne
przez Je zu sa o upad ku Ba bi lo nu by ło po łą czo ne
z we zwa niem do praw dzi we go lu du Bo że go:
„wyjdź z nie go, lu du mój”, we zwa niem do od -
dzie  le nia się i bliż szej spo łecz no ści z Pa nem, aby
oni nie sta li się uczest ni ka mi grze chów Ba bi lo nu
i nie otrzy ma li je go plag (Obj. 18:4, 5; Izaj. 52:11;
Jer. 51:45).
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Lud Bo ży nie miał spo dzie wać się, że Praw da
na cza sie, „głos Ob lu bień ca i Ob lu bie ni cy”, bę dzie
jesz cze sły sza ny w Ba bi lo nie – za po śred nic twem je -
go na uczy cie li – już ni gdy wię cej (Obj. 18:23). Lecz
pod czas gdy Pan nie prze ma wiał już dłu żej przez je -
go na uczy cie li po 1878 ro ku, prze ma wiał po za Ba -
bi lo nem do tych, któ rzy się w nim znaj do wa li,
wzy wa jąc ich do wyj ścia z nie go oraz zgro ma dze -
nia się do Pa na (Ps. 50:5; Mat. 24:31), tak aby mo  -
g li z Nim uczto wać w Praw dzie na cza sie (Mat.
24:28; Łuk. 12:37; 17:37; Obj. 3:20). 

To we zwa nie do człon ków Ma lucz kie go Stad -
ka, aby „wy szli z nie go”, by ło kon ty nu owa ne, aż
ostat ni czło nek Ma lucz kie go Stad ka zo stał po pie -
czę to wa ny na czo le (18 kwiet nia 1916), to zna czy,
udzie lo no im ty le umy sło we go zro zu mie nia Praw -
dy, aby opu ści li Ba bi lon lub in ne sys te my, w któ -
rych się znaj do wa li (Obj. 7:3). 

Jak już zo sta ło wspo mnia ne, drzwi wej ścia do
wy so kie go po wo ła nia zo sta ły za mknię te 16 wrze -
śnia 1914 i od te go cza su głos Ob lu bień ca za pra sza  -
ją cy do wy so kie go po wo ła nia nie jest już dłu żej sły -
sza ny w Ba bi lo nie. Lecz Pan wciąż za pra sza in nych,
by by li „po świę ca ją cy mi się po mię dzy wie  ka mi”
(P 6, s. 156, 157; Książ ka Py tań, s. 433, 434), oświe -
co ny mi Du chem Świę tym, nie spło dzo ny mi z Du cha
po świę co ny mi; i przez Praw dę na cza sie za pra sza
ich, aby wy szli z Ba bi lo nu lub in nych sys te mów,
w któ rych się znaj du ją, do bliż szej spo łecz no ści z Pa -
nem oraz uczto wa nia w Praw dzie. Ra du je my się
z wie lu po świę ca ją cych się od 1914 ro ku, a tak że
z wie lu wy cho dzą cych z Ba bi lo nu do Praw dy.

PRZESIEWANIE PRZECIWKO OKUPOWI 
Pierw sze z prze sie wań Żni wa Wie ku Ży dow skie go
roz po czę ło się na wio snę 33 ro ku, w za prze cza niu
oku po wi przez Ju da sza, ży dow ską hie rar chię i in -
nych (Mat. 26:6-16; Łuk. 22:31; Ja na 12:1-8; TP
‘76, 82). Pan usu nął nie god ne jed nost ki z kla sy
Swo jej Świą ty ni. 

Na wio snę 1878, ja ko 1845 lat trwa ją ca pa ra -
le la, 135 lat te mu, roz po czę ło się prze sie wa nie
prze ciw ko oku po wi w Żni wie Wie ku Ewan ge lii,
z na szym Pa nem wy rzu ca ją cym nie god nych z kla -
sy Swej Świą ty ni. Man na jest uży wa na w Bi blii do
przed sta wie nia po kar mu dla ser ca i umy słu, Praw -
dy (1 Kor. 10:3, 4); a po nie waż Chry stus jest Praw -
dą (Ja na 14:6), man na jest ty pem na Chry stu sa,
szcze gól nie ja ko Okup (Ja na 6:31-58). Tak sa mo
jak Izra eli ci by li znu że ni man ną i tę sk ni li do izra -
el skich garn ków mię sa, tak rów nież na wio snę
1878 wie lu an ty ty picz nych Izra eli tów za czę ło nu -
żyć się Praw dą, szcze gól nie Praw dą zwią za ną
z Oku pem i za tę sk ni ło do na uk bę dą cych w zgo -
dzie z obec nym złym świa tem. 

Wśród lu du Praw dy, pan Bar bo ur był pierw -
szym, któ ry znu żył się i od rzu cił Okup, co uczy -
nił na wio snę 1878, sta jąc się przy wód cą kla sy,
któ ra zrzu ci ła we sel ną sza tę, „kie dy Król [nasz
Pan Je zus] wszedł” (Mat. 22: 11-13).

To, co zro bił Bar bo ur no cą 16 kwiet nia 1878,
ja ko pa ra le la czy nu Ju da sza, nie jest trud ne do wy -
wnio sko wa nia w świe tle pew nych wy da rzeń. Bra -
cia spo dzie wa li się opu ścić zie mię w cza sie no cy,
któ ra roz po czy na ła się 19 kwiet nia 1878, czy -
li 16 Ni san, sta no wiąc rów no le głość zmar twych -
wsta nia na sze go Pa na. Bę dąc roz cza ro wa ni, nie -
któ rzy z nich po waż nie roz wa ża li opusz cze nie
ru chu Praw dy.

Aby od wró cić ich uwa gę od swe go błę du, co
do cha rak te ru wy da rze nia, któ re mia ło na stą pić 16
Ni san 1878 ro ku i za po biec ich utra cie, ja ko swych
zwo len ni ków, Bar bo ur opu bli ko wał swe za prze -
cze  nie Oku po wi. Bez wąt pie nia, wie czo rem 16
kwie st nia 1878, roz my ślał nad praw do po do bień  -
stwem nie speł nie nia się ich ocze ki wań 19 kwie t -
nia, a po nie waż z pew no ścią pa mię tał, że w 1874
ro ku sfał szo wał kil ka dat, co do cza su wy z wo le nia
lu du Bo że go i że je go po mył ka za chwia ła za ufa -
niem do nie go ze stro ny nie jed ne go z nich, tej no -
cy praw do po dob nie zde cy do wał – rów no le głość
zdra dze nia na sze go Pa na przez Ju da sza – że w ra -
zie na stęp ne go roz cza ro wa nia mu si uczy nić coś
bar dzo nie zwy kłe go, by za po biec cał ko wi tej utra -
cie za ufa nia do nie go oraz, że tą nie zwy kłą rze czą
bę dzie za prze cze nie Oku po wi. Tak więc za ce nę
przy wódz twa dla sie bie sprze dał swe go Pa na!

Nie ma ło z lu du Praw dy po szło śla da mi nie c -
nych dzia łań Bar bo ura. Krót ko po tym, w har mo -
nii z Pań ską wo lą, wier ni na uczy cie le za czę li bro nić
Praw dy prze ciw ko je go fun da men tal ne mu błę do wi,
zu peł nie go oba la jąc (wią żąc je go rę ce i no gi);
w tym cza sie, wal ka w obro nie swych błę dów, w lo -
gicz ny spo sób pro wa dzi ła go do od rzu ca nia jed nej
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praw dy po dru giej, aż zna lazł się w ciem no ściach
ze wnętrz nych, w zu peł nym błę dzie, wi dząc ciem -
ność ja ko świa tło, spo ży wa jąc nie czy ste po kar my
sym bo licz ne go świa ta, ra zem z ty lo ma spo śród lu -
du Praw dy, ilu uda ło mu się zwieść. 

Za prze cza nie Oku po wi nie ogra ni czy ło się tyl -
ko do lu du Praw dy. Po krót kim cza sie tak że wśród
kle ru oraz je go zwo len ni ków czę sto za prze cza no
za stęp czej śmier ci na sze go Pa na oraz przed sta -
wia no Go je dy nie ja ko na sze go Na uczy cie la
i Przy kład, a nie ja ko na sze go Od ku pi cie la. Ta
sym bo licz na pla  ga do tknę ła wiel kie licz by prób -
nie uspra wie dli wio nych. Na wet po za ni mi, ona
do tknę ła tych, któ rzy w ogó le nie mie li rze czy wi -
stej wia ry w Zba wi cie la, cho ciaż by li na zy wa ni
chrze ści ja na mi, ty mi „w obo zie [Wie ku Ewan ge -
lii]”, po wo du jąc u nich za prze cza nie Oku po wi,
gdy za czę li przyj mo wać na uki o ewo lu cji, spi ry -
ty zmie, chrze ści jań  skiej wie dzy oraz in ne na uki,
któ re lo gicz nie lub otwar cie za prze cza ły Oku po -
wi. Po cząw szy od la  ta 1878 ro ku te po glą dy za czę -
ły się znacz nie roz prze strze niać. Oni gar dzi li an -
ty ty picz ną Man ną, Oku pem i ra czy li się an ty ty -
picz ny mi prze piór ka mi, teo ria mi prze ciw ny mi
Oku po wi na le żą cy mi do obec ne go złe go świa ta!
„I dał im cze go żą da li, lecz ze słał nę dzę na ich du -
szę” (Ps. 106:15, KJV).

W cią gu tych 135 lat sprze ci wia nie się Oku po -
wi z przed sta wia niem róż nych teo rii prze ciw nych
Oku po wi co raz bar dziej się na si la ło, aż licz ba wie -
rzą cych w śmierć Chry stu sa ja ko Okup sta ła się
sto sun ko wo ma ła. 

„GODZINA POKUSZENIA”
W Żni wie Ży dow skim, po cząw szy od 33 ro ku
Pań skie go, prócz sprze ci wia nia się Oku po wi zo sta -
ły wpro wa dzo ne in ne sub tel ne prze sie waw cze błę -
dy, włą cza jąc nie wia rę, kom bi na cjo nizm, re for -
mizm i sprze ci wia nie się (TP ‘76, 82, 83).

Jak zo sta ło za uwa żo ne, te raz przy koń cu Wie -
ku Ewan ge lii rów no le głość roz po czę ła się prze -
sie wa niem prze ciw ko Oku po wi, w kwiet niu 1878
ro ku, 135 lat te mu, tym, co okre śla się ja ko „go -
dzi  nę po ku sze nia” (Obj. 3:10). 

Ko ścio ło wi Fi la del fii oszczę dzo no tych szcze -
gól nych prób, lecz Ko ściół okre su La ody cej skie go
mu siał je przejść. Po dob nie do go dzi ny żę cia (włą -
cza jąc po kło sie), Go dzi na Po ku sze nia trwa ła
41 2/3 ro ku (1/24 z Dnia o dłu go ści 1000 lat), lecz
obej mo wa ła okres od 16 kwiet nia 1878 do 6 grud -
nia 1919. Przez ca ły ten czas trwa ły wiel kie pró -
by, któ re obej mo wa ły ca łą ludz kość, a szcze gól nie
Ko ściół, praw dzi wy i no mi nal ny.

Po tym, gdy w kwiet niu 1878 roz po czę ło się
prze sie wa nie prze ciw ko Oku po wi i po waż nie
wtar gnę ło po mię dzy róż ne kla sy lu du Bo że go, na -
sta ło ko lej ne prze sie wa nie, nie wia ra (1881-1884),
w któ rym by ły gło szo ne oraz do ko na ły swe go złe -
go dzie ła teo rie sa mo po jed na nia, ewo lu cji, ra cjo -
na li zmu, de izmu, pan te izmu, ma te ria li zmu, agno -
sty cy zmu i ate izmu. 

Po tem nad szedł kom bi na cjo nizm (1891-
1894), któ ry usi ło wał znie kształ cić me to dy Praw -
dy przez łą cze nie ich z me to da mi ba bi loń ski mi, łą -
cząc róż ne sek ty i do ko nu jąc wszel kie go ro dza ju
złych kom bi na cji (Izaj. 8:9; Obj. 6:14). 

Na stęp nie po ja wił się Re for mizm (1901-1904),
któ ry obej mo wał re for my, ta kie jak „pra wa ko -
biet” (włą cza jąc w to rze ko me pra wo żo ny, by
być rze czy wi stą gło wą do mu), pro hi bi cja, „chrze -
ści jań skie oby wa tel stwo”, „spo łecz ne pod nie sie -
nie”, itd. 

Póź niej na de szło sprze ci wia nie się (1908-
1911), w któ rym na stą pi ło sprze ci wia nie się Ślu bo -
wi Pa nu, a na stęp nie Praw dzie, szcze gól nie na te -
mat ofiar za grzech, Po śred ni ka i Przy mie rzy. 

Osta tecz nie na sta ło prze sie wa nie re wo lu cjo -
ni zmu, po cząw szy od 1917 ro ku, w któ rym na -
stę pu je bunt prze ciw ko Pań skiej Praw dzie i za rzą -
dze niom po da nym przez „one go słu gę”. Wszyst -
kie z tych sze ściu prze sie wań Go dzi ny Po ku sze -
nia, w róż nych for mach ze bra ły ob fi te żni wo
wśród po świę co nych, uspra wie dli wio nych i nie -
uspra wie dli wio nych, od po wied nio w świąt ni cy,
na dzie dziń cu oraz w mie ście (Ezech. 9). One
nie usta ły wraz z koń cem Go dzi ny Po ku sze nia, 6
grud nia 1919, kie dy pod złym przy wódz twem
Le wi tów, w prze sie wa niu Am ra mi tów, zo stał ob -
ja wio ny ostat ni Le wi ta (PT ‘20, 142), lecz co raz
bar dziej się na si la ły i by ły ak cen to wa ne w po zo -
sta łym cza sie z tych 135 lat, o czym świad czy hi -
sto ria z tych lat. 
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WZBUDZENIE ŚPIĄCYCH ŚWIĘTYCH 
W Żni wie Ży dow skim, 16 Ni san 33 ro ku, zo stał
wzbu dzo ny z umar łych nasz Pan Je zus. Ja ko
rów no le gły czas i wy da rze nie, 1845 lat póź niej,
w 1878 ro ku, 135 lat te mu, po Swym po wro cie
nasz Pan w pierw szym zmar twych wsta niu
wzbu dził mał żon kę Ba ran ka, wszyst kich Apo -
sto łów, człon ków gwiezd nych i in nych człon -
ków Ma lu cz  kie go Stad ka, któ rzy aż do 1878
ro ku spa li w śmier ci (1 Kor. 15:18) i po łą czył ich
ze So bą, ja ko człon ków Swej dro giej Ob lu bie ni -
cy w Bo s kiej na tu rze i du cho wej sfe rze (TP ‘75,
86, 87; ‘81, 64).

Gdy po zo sta li człon ko wie dro giej Ob lu bie -
ni cy Je zu sa koń czy li swój ziem ski bieg, in dy wi -
du al nie by li „prze mie nia ni bar dzo pręd ko,
w oka mgnie niu” (1 Kor. 15:51, 52), do nie śmier -
tel no ści, do Bo  s kiej na tu ry. Ten pro ces był kon -
ty nu owa ny pod czas 72 lat od 1878 do 1950, aż
wszy scy oni zo sta li uwiel bie ni z Pa nem, włą cza -
jąc ostat nie go człon ka 22 paź dzier ni ka 1950.
Na sze ogra ni czo ne umy sły nie mo gą po jąć ra do -
ści i bło go sła wieństw, ja kich nasz dro gi Pan Je zus
i Je go uko cha na Ob lu bie ni ca do świad cza li i do -
świad cza ją obec nie! 

„NISZCZENIE” DOMU SZATANA 
Zwró ci li śmy już uwa gę na pierw sze dzie ło Je zu -
sa w Je go dru gim ad wen cie, w 1874 ro ku, to zna -
czy wią za nie sza ta na, „mo ca rza”, ja ko jed nost ki
(Mat. 12:29). Od tam te go cza su „roz po czął się
za męt wśród do mow ni ków sza ta na” (TP ‘71, 56;
R 4609), wśród upa dłych anio łów, któ rzy by li
w nie zgo dzie z sza ta nem; i nie bę dąc już dłu żej
zu peł nie pod je go wła dzą, oni są w sta nie ro bić
jesz cze więk sze za mie sza nie w je go im pe rium
wśród ludz ko ści. 

Od 1878 ro ku, Bóg przez Je zu sa, ja ko an ty ty -
picz ne go Moj że sza, ogła szał Praw dę na te mat oba -
le nia im pe rium sza ta na i wy zwo le nia Swe go lu du
(2 Moj. 6:1-8; E 11, s. 94, ak. 1). Zgod nie z Bi blią,
nasz Pan i Je go zmar twych wsta li świę ci, dzia ła ją cy
ja ko Chry stus, są głów ny mi przed sta wi cie la mi Bo -
ga Je ho wy w oba la niu im pe rium sza ta na, cho ciaż
wie lu ludz kich przed sta wi cie li tak że współ pra cu je
w osią gnię ciu te go ce lu. 

Po wsta nie Mi cha ła (Je zu sa), Je go po ja wie nie
się, aby sil nie po trzą snąć zie mią (Dan. 12:1; Izaj.
2:19, 21; P 2, s. 147), na stą pi ło 10 kwiet nia 1878
(rów no le głość Je go trium fal ne go wjaz du); i po
wzbu  dze niu śpią cych świę tych i po łą cze niu z Nim
w Kró le stwie, w 1878 ro ku, Pan przy stą pił do ata -
ko  wa nia im pe rium sza ta na, do „roz chwy ty wa nia”
sprzę tów mo ca rza. 

Chry stus, Gło wa i człon ko wie Cia ła, z Je zu sem
ja ko Do wód cą, są przed sta wie ni ja ko przy cho -
dzą ce ar mie (Obj. 17:14; 19:11-21). Po tęż ną bro -
nią, któ rej uży wa Je zus jest „miecz wy cho dzą cy
z ust Je go”, Praw da na te ma ty świec kie i re li gij ne
(Izaj. 49:2; Oz. 6:5; Efez. 6:17; Żyd. 4:12; Obj.
1:16; 2:12, 16). 

Ta praw da za ata ko wa ła im pe rium sza ta na
w aspek tach re li gij nych, ary sto kra tycz nych, po li -
ty cz  nych i prze my sło wych, któ ry to atak do ko nał
w im pe rium sza ta na ta kie go po dzia łu po mię dzy
kla sa mi kon ser wa ty stów a ra dy kal ny mi ma sa -
mi, że za gro ził je go oba le niem w re wo lu cji nie za -
do wo lo nych mas. Aby te mu za po biec, sza tan ze -
brał na ro dy w dwóch ry wa li zu ją cych ze so bą so -
ju szach na woj nę, ma jąc na dzie ję, że ona za trze
po dział po mię dzy kon ser wa ty sta mi i ra dy ka ła mi,
po wo du jąc, że każ dy so jusz nik wy obra żał so bie,
iż ry wal dą ży do je go znisz cze nia. Re zul ta tem te -
go by ła Woj na Świa to wa w dwóch fa zach. Lecz
cel sza ta na nie zo stał osią gnię ty – kon ser wa ty ści
i ra dy ka ło wie by li bar dziej po dzie le ni niż kie dy -
kol wiek przed tem. 

Ata ki na sze go Pa na na im pe rium sza ta na przez
Praw dę, „roz chwy ty wa nie” sprzę tów mo ca rza,
znacz nie po stę po wa ły w cią gu mi nio nych 135 lat
i na dal bę dą po stę po wać aż do je go koń ca, na któ -
ry cze ka my. 

Gdy sa mo lub ni lu dzie te go świa ta są co raz
bar dziej uwal nia ni od błę dów sza ta na, to pro wa -
dzi ich do róż ne go ro dza ju nad użyć wol no ści
– do roz wią zło ści. Łącz nie z dzia łal no ścią upa -
dłych anio łów, to po wo du je po waż ne za bu rze nia,
wiel kie kon flik ty i wie le cier pień w dzi siej szym
świe cie. Dzię ki Bo gu za Je go nad cho dzą ce Kró le -
stwo na zie mi! 

By poznać mądrość i karność, by zrozumieć
słowa roztropne – Przypowieści 1:2.
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„ZUPEŁNOŚĆ POGAN” WESZŁA 
Przez „zu peł ność po gan” (Rzym. 11:25) ro zu mie -
my zu peł ną licz bę wy bra ne go Ko ścio ła, 144 000
Ma lucz kie go Stad ka, któ re zo sta ło ze bra ne z po -
gan. Po nie waż w Ży dow skim Żni wie nie by ło od -
po wied niej licz by cie le snych Izra eli tów, któ rzy
by li by wier ny mi „praw dzi wy mi Izra eli ta mi”, by
wy peł nić 144 000 wy bra nych, Bóg wej rzał na po -
gan, aby tym cza so wo uzu peł nić prze zna czo ną
licz bę (Ja na 1:11-13; Dzie je 15:14; Rzym. 11:5, 7,
11-15, 17-24; Obj. 5:9,10; 7:1-8). 

Nie po win ni śmy my lić „zu peł no ści po gan”
z „cza sa mi po gan” (Łuk. 21:24), któ re są okre sem
2520 lat (7x360) od ro ku 607 przed Chry stu sem
do 1914 ro ku, okre sem, w któ rym Bóg dał dzier -
ża  wę wła dzy na ro dom po gań skim. Są one tak że
okre śla ne, ja ko „sie dem cza sów” (3 Moj. 26:18,
21, 24, 28; Dan. 4:10-37).

Ro zu mie my, że „zu peł ność po gan” we szła
prób nie w cza sie Pas chy 1878 ro ku. In ny mi sło wy
ci, któ rzy od Pięć dzie siąt ni cy aż do te go cza su
uczy ni li swo je po wo ła nie i wy bór pew ny mi ja ko
człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka, ra zem z pro spek -
tyw ny mi człon ka mi Ma lucz kie go Stad ka, któ rzy
wów czas by li po wo ła ni, lecz nie uczy ni li jesz cze
swe go po wo ła nia i wy bo ru pew ny mi, łącz nie z ty -
mi, któ rzy w tam tym cza sie we szli do te go po wo -
ła nia, sta no wi li ra zem 144 000.

Wów czas, na wio snę 1878 ro ku, kla sa Ja na
(oświe co ny, po świę co ny lud Pa na w cza sie wy peł -
nie nia te go) w wiel kim wi dze niu po raz pierw szy
uj rza ła Ba ran ka sto ją ce go na Gó rze Sy jon i ra zem
z Nim peł ne 144 000. W 1878 ro ku Bóg Je ho wa
usta no wił Swe go Kró la na świę tym wzgó rzu Sy jo -
nu (Ps. 2:6; R 5990, ak. 2).

Ma łe prze sie wa nie obej mu ją ce nie za do wo lo -
nych ad wen ty stów w 1875 ro ku oraz prze sie wa nie
prze ciw ko Oku po wi, któ re roz po czę ło się pod -
czas Pas chy 1878 ro ku, su ge ru ją, że po mię dzy ro -
kiem 1874 a 1878 du ża licz ba osób stra ci ła ko ro -
ny, któ re nie tyl ko zo sta ły prze zna czo ne dla in -
nych, lecz wy star czy ły, by in ni po ga nie we szli
do te go po wo ła nia w cza sie od paź dzier ni ka 1874
do kwiet nia 1878 w ce lu prób ne go za peł nie nia
licz by 144 000. 

Po 1881 ro ku do ko ny wa ne by ły szcze gól ne
we zwa nia w ce lu za peł nie nia miejsc po tych,
któ rzy w pró bach oka za li się nie god ni człon ko -
stwa w Ma lucz kim Stad ku. To trwa ło aż do 16
wrze śnia 1914 ro ku (jak już zo sta ło wska za -
ne), kie dy drzwi wej ścia do wy so kie go po wo ła -
nia zo sta ły na za wsze za mknię te, jak do wo dzi
Pi smo Świę te, ro zum i fak ty, co jest po twier dzo -

ne przez Pi ra mi dę. Te raz, kie dy mi nę ło 135 lat
od prób ne go wej ścia „zu peł no ści po gan”
w 1878 ro ku oraz 99 lat od 1914 ro ku, nad szedł
naj wyż szy czas, aby wszy scy z lu du Praw dy
uświa do mi li so bie, że nie są w wy so kim po wo -
ła niu, lecz że wszy scy no wo po świę ca ją cy się
od je sie ni 1914, są ty mi „po świę ca ją cy mi się
po mię dzy wie ka mi”, oświe co ny mi Du chem,
nie spło dzo nym z Du cha przed ty siąc let nim po -
tom stwem Abra ha ma. 

USUWANIE
„ZAŚLEPIENIA Z CZĘŚCI” IZRAELA

Stop nio we usu wa nie „za śle pie nia z czę ści” Izra ela
(Rzym. 11:25), po cząw szy od wio sny 1878 (koń -
ca ich „dwój na so bu” nie ła ski – Izaj. 40:1, 2; Jer.
16:16; Zach. 9:12) ob ja wia ło, że „zu peł ność po -
gan” rze czy wi ście we szła.

Jed nym z waż nych wy da rzeń zwia stu ją cych
ko niec izra el skie go „dwój na so bu”, by ło roz po -
czę cie roz pro wa dza nia wśród Ży dów Po pra wio ne -
go No we go Te sta men tu dok to ra Fran za De litz -
scha, 11 czerw ca 1878 ro ku (w dniu Pięć dzie siąt -
ni cy owe go ro ku).

Pod czas gdy w kwiet niu 1878 izra el skie za śle -
pie nie i uprze dze nie by ło tak sa mo wiel kie jak
przez wie ki i oni pra wie po wszech nie plu li
i prze kli na li na wzmian kę o imie niu Je zus, ja ko
o naj więk szym grzesz ni ku, to obec nie du ża licz -
ba Ży dów uzna je Go za jed ne go z naj więk szych
pro ro ków, za świę te go czło wie ka i naj wspa nial -
sze go re for ma to ra. Nie któ re po chwa ły i po ch -
wal ne bio gra fie na pi sa ne przez Ży dów ma ją cych
do brą po zy cję wśród swych współ wy znaw ców,
nie mal że prze wyż sza ją te gło szo ne z chrze ści -
jań skich am bon, na ile do ty czy to ludz kiej stro -
ny Je zu sa. 

Na przy kład bio gra fia dr. J. Klau sne ra, by łe -
go rek to ra Uni wer sy te tu w Je ro zo li mie, jed ne go
z naj bar dziej wpły wo wych ży dow skich in te lek -
tu ali stów na świe cie, wy chwa la Je zu sa pod nie -
bio sa ja ko naj więk sze go z ży dow skich i he braj -
skich pro ro ków (choć on nie wie rzy w Je zu sa ja  -
ko Me sja sza). Je go książ ka zo sta ła przy ję ta przez
Ży dów na ca łym świe cie, ja ko wy ra ża ją ca ich
po sta wę wo bec Je zu sa, któ ry w ich wcze ś niej -
szym za śle pie niu był dla nich naj bar dziej
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grzesz nym z grzesz ni ków i dla te go obiek tem
nie na wi ści i nie zro zu mie nia (za śle pie nia),
R 2831,3081, kol. 1.

Gdy by w ży dow skiej po sta wie nie by ło żad -
nej zmia ny od 1878 ro ku, to Brat Rus sell, ja ko
chrze ści jań ski du chow ny, w la tach 1910 do 1916,
w żad nym wy pad ku nie miał by z ich stro ny tak
przy chyl ne go od bio ru, ja ki otrzy mał; po nie waż
chrze ści jań ski du chow ny gło szą cy Ży dom o Sy jo -
ni zmie w 1878 ro ku, zo stał by przez nich po -
trak to wa ny ja ko hań ba dla nich sa mych i od ra -
za dla Bo ga. 

Bi blia, za wie ra ją ca za rów no Sta ry, jak i No wy
Te sta ment, oraz he braj skie No we Te sta men ty De -
litz scha i Gins ber ga by ły co raz bar dziej czy ta ne
w ży dow skich krę gach i po wo li, lecz pew nie usu -
wa ły izra el skie za śle pie nie i uprze dze nie. 

„Ży dzi dla Je zu sa” i in ne gru py od no szą zna -
czą ce suk ce sy w po zy ski wa niu Ży dów do wia ry
w Chry stu sa ja ko Me sja sza. Wie lu pod kre śla, że
Ży dzi nie mu szą po rzu cać swe go ży dow skie go
dzie dzic twa, by przy jąć Je zu sa ja ko Me sja sza, lecz
przez ta kie przy ję cie sta ją się „speł nio ny mi” lub
„zu peł ny mi” Ży da mi.

Ży dzi przy zna ją, że dzia łal ność „Ży dów dla
Je zu sa” i in nych po dob nych grup ma wpływ
na wie lu Ży dów, szcze gól nie wśród młod szych,
by wie rzy li w Je zu sa ja ko Me sja sza lub przy naj -
mniej pa trzy li na Nie go bar dziej ła ska wie. Ten
wpływ po wo du je, że Ży dzi, szcze gól nie ci star si,
po dej mu ją usil ne i szcze gól ne dzia ła nia w róż -
nych kie run kach, sta ra jąc się po wstrzy mać mło -
dych lu dzi przed przyj mo wa niem Chry stu sa ja ko
Me sja sza oraz sta ra jąc się zmie nić na sta wie nie
tych, któ rzy już to uczy ni li. Oczy wi ście, nie po -
win ni śmy się spo dzie wać peł ne go wy zwo le nia tej
czę ści Izra ela z za śle pie nia, aż do zu peł ne go za koń -
cze nia oby dwu faz uci sku Ja ku ba, lecz pra ca, któ -
ra zo sta ła do ko na na, jest oczysz cza niem grun tu
dla te go wspa nia łe go re zul ta tu. Ra du je my się ze

wspa nia łe go po stę pu, któ ry zo stał do ko na ny pod -
czas mi nio nych 135 lat w usu wa niu za śle pie nia
z czę ści Izra ela, po nie waż jest to bar dzo istot ny
znak cza su. To po win no po móc wszyst kim
w uświa do mie niu so bie, że drzwi wej ścia do wy -
so kie go po wo ła nia na praw dę są za mknię te. 

POWRÓT IZRAELA DO OJCZYZNY 
Praw do po dob nie naj wspa nial szym i naj bar dziej
zna czą cym wy peł nie niem bi blij ne go pro roc twa jest
po stę pu ją cy od 1878 ro ku po wrót Izra ela do oj czy  -
zny i jej wiel ki roz kwit pod ich opie ką oraz ich roz -
wój, ja ko na ro du od 1948 ro ku, po mi mo za z dro ści
i nie na wi ści Ara bów, któ rzy w licz nych woj nach
bez sku tecz nie usi ło wa li ich wy pę dzić.

Ich po wrót oraz po myśl ność jest prze po wia da -
na w licz nych wer se tach Bi blii. Cy tu je my kil ka
z nich: Jer. 16:14-18; 30:4-8, 18-22; 31:4-14, 21,
23-25, 27, 28, 35-40; 32:37-44; 33:7, 10, 11;
Ezech. 36:1-15, 24-38; 37:1-28; Oz. 3:4, 5.

To wła śnie 135 lat te mu, w czerw cu 1878 ro -
ku, Ber liń ski Kon gres Na ro dów pod przy wódz -
twem an giel skie go pre mie ra Di sra eli (po cho dze -
nia ży dow skie go) uczy nił kwe stią Mię dzy na ro do -
we go Pra wa, by Ży dom udzie lić pra wa do osie dla -
nia się w Pa le sty nie, usu wa jąc dla nich tę uciąż -
li wą prze szko dę. An glia ob ję ła ogól ny pro tek to -
rat nad azja tyc ki mi pro win cja mi Tur cji, włą cza -
jąc w to Pa le sty nę, a tu rec ki rząd zmie nił na lep -
sze swe pra wa wo bec cu dzo ziem ców, co po pra -
wi ło sy tu ację Ży dów miesz ka ją cych w Pa le sty nie,
jak rów nież czę ścio wo otwo rzy ło drzwi do osie -
dla nia się tam in nych, wraz z przy wi le ja mi po sia -
da nia nie ru cho mo ści. 

Du żo wię cej moż na by ło by po wie dzieć o po w -
ro cie Izra ela, o po myśl nym roz wo ju te go kra ju pod
ich opie ką, o ich pro spe ro wa niu ja ko na ro du itd.,
lecz te spra wy są sze ro ko na gła śnia ne przez in for ma -
cje w środ kach ma so we go prze ka zu i są po wszech -
nie zna ne. Zwią za ne z tym ar ty ku ły od cza su do cza -
su są pu bli ko wa ne w na szych cza so pi smach.

Za tem wszy scy ra duj my się ze wspo mnia nych
wy żej oraz in nych waż nych wy da rzeń, a tak że po -
cząt ków in nych zna czą cych wy da rzeń w wiel kim
Bo skim Pla nie Wie ków! Niech wie dza o tym, że
nasz po wra ca ją cy Król do ko nu je tych waż nych
rze czy w Bo skim Pla nie, na pa wa nas en tu zja zmem
oraz po bu dza nas do współ pra cy na ja kim kol -
wiek moż li wym po lu Je go pra cy! Wy chwa laj my
Bo ga i Chry stu sa i nie usta waj my w stu dio wa niu,
prak ty ko wa niu i roz po wszech nia niu dro go cen ne -
go po sel stwa Praw dy!

PT ‘13, 34-43
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WAN TY TY PIE te ma ty ka 4 Księ gi Moj że szo -
wej mo że być pod su mo wa na ja ko hi sto ria

Bi blii i lu du Bo że go. W in nym roz wa ża niu na te -
mat 4 Moj że szo wej (TP ‘37, 77, 85; ‘38, 11, 20),
z wy jąt kiem roz dzia łu 31, znaj du ją cy się obec nie
pod roz wa gą roz dział 11 (TP ‘58, 107, 121, 155;
‘59, 10) trak tu je o prze sie wa niu prze ciw ko Oku -
po wi w Wie ku Ewan ge lii. Ist nie je bar dzo ści sły
zwią zek po mię dzy an ty ty pem na sze go obec ne go
ro z dzia łu a an ty ty pem po prze dza ją cych czę ści
4 Moj że szo wej od 9:15 do 11:35, po nie waż
4 Moj. 9:15-23 w an ty ty pie trak tu je o Praw dzie
na cza sie na te mat Sta re go Te sta men tu (słup
ognia) oraz No we go Te sta men tu (słup ob ło ku),
a tak że o tym, od ko go ona wy szła. 4 Moj.10:1-
10 od no si się w an ty ty pie do po słan nic twa Praw -
dy na te mat wy so kie go po wo ła nia (jed na ze srebr -
nych trąb) oraz po słan nic twa Praw dy na te mat
po czy ta nej i ak tu al nej re sty tu cji (dru ga ze srebr -
nych trąb) oraz tych, któ rzy je ogła sza ją. 4 Moj.
10:11-28 po da je w an ty ty pie, jak róż ne czę ści te -
go po słan nic twa do ko na ły po stę pu dwu na stu de -
no mi na cji chrze ści jań stwa; 4 Moj. 10:29-32 trak -
tu je o cie le snym Izra elu, ja ko o po żą da nym po -
mo c ni ku Ko ścio ła Wie ku Ewan ge lii dla Praw dy;
4 Moj. 10: 33-36 an ty ty picz nie po ka zu je, że dro -
ga lu du Bo że go by ła wy ty czo na przez Bo ski Plan
(ar ka), Praw dę na cza sie (słup ob ło ku) i Chry stu -
sa (Moj żesz). 4 Moj że szo wa 11 w an ty ty pie zaj -
mu je się trze ma prze sie wa nia mi prze ciw ko Oku -
po wi ja ko ta ki mi oraz ich sto sun kiem do Chry stu -
sa (Moj żesz) ja ko dzia ła ją ce go czę ścio wo przez
Dwu na stu, a tak że do „dru go rzęd nych Pro ro ków”
(sie dem dzie się ciu) ja ko na uczy cie li Ko ścio ła po -

wszech ne go. 4 Moj że szo wa 12 mó wi o Chry stu -
sie ja ko dzia ła ją cym przez człon ków gwiezd nych
sied miu ko ścio łów, a szcze gól nie przez człon ków
gwiezd nych Ko ścio ła La ody cej skie go ja ko Je go
rzecz ni ków w kon tra ście ze wszyst ki mi in ny mi ge -
ne ral ny mi na uczy cie la mi w Ko ście le. 

(2) Te ma tem ca łe go te go frag men tu jest Sło wo
Bo że i Lud Pa na po strze ga ny z róż nych punk tów
wi dze nia. Ten ogól ny kie ru nek my ślo wy jest tak że
te ma tem 13 i 14 roz dzia łu 4 Moj że szo wej. W isto -
cie rze czy, czę ści po prze dza ją ce 4 Moj. 9:15 są
mniej lub bar dziej zwią za ne z tym ogól nym kie run -
kiem my śli, ja ko lu du Pań skie go przed sta wia ne go
z róż nych punk tów wi dze nia w je go sto sun ku
do Pań skie go Sło wa. Moż na to do strzec z an ty ty -
pów tych roz dzia łów: 4 Moj że szo wa 1 i 2 w an ty -
ty pie trak tu je o dwu na stu de no mi na cjach chrze ści -
jań stwa ja ko zgro ma dzo nych przez Sło wo Bo że;
4 Moj. 3 i 4 od no si się krót ko do ka pła nów oraz
bar dziej szcze gó ło wo do Le wi tów, ja ko usłu gu ją -
cych tym Sło wem; roz dział 5 w an ty ty pie mó wi
o grzesz ni kach prze ciw ko te mu Sło wu w Wie ku
Ewan ge lii; 4 Moj. 6 mó wi w an ty ty pie o szcze gól -
nych ka płań skich słu gach Sło wa; 4 Moj. 7 trak tu -
je o ksią żę tach utra cju szach ko ron usłu gu ją cych
Sło wem; 4 Moj. 8 ma an ty ty picz ne od nie sie nie
do Le wi tów, słu żą cych Sło wu Bo że mu w ich oczy -
sz  czo nym i po świę co nym sta nie; a 4 Moj. 9:1-14
uka zu je w an ty ty pie dwie gru py ob cho dzą cych Pas -
chę po zy ska nych przez Sło wo. Za uwa ża my, że
4 Moj. 9: 1-14 trak tu je na te mat Bi blii i Lu du Bo -
że go w kil ku zwią za nych z ni mi aspek tach. In ny mi
sło wy te roz dzia ły wi dzia ne ze sta no wi ska an ty ty -
pu, bar dzo lo gicz nie łą czą w so bie je den te mat
– Sło wo i Lud Pa na. I gdy kon ty nu uje my na sze roz -
wa ża nia na te mat 4 Moj że szo wej, jak już to za uwa -
ży li śmy czę ścio wo roz wa ża jąc an ty ty py roz dzia -
łów 26 i 31, od kry wa my, że an ty ty picz na te ma ty -
ka ca łej księ gi mo że być pod su mo wa na ja ko hi sto -
ria Praw dy (Sło wo Bo ga) i Lu du Praw dy (Lud Bo -
ży) w ich wza jem nych sto sun kach oraz ich re la -
cjach z in ny mi. Za tem w an ty ty pach tej księ gi,
któ rą roz wa ża my obec nie tak szcze gó ło wo, ist nie -
je wspa nia łe, lo gicz ne po łą cze nie. Z pew no ścią,
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gdy skoń czy my roz wa ża nia nad tą księ gą oraz to -
wa rzy szą cą jej 5 Moj że szo wą, sym bo li zo wa ny mi
przez dwie na roż ne de ski w Świąt ni cy Naj święt szej
po stro nie słu pa przed sta wia ją ce go na sze go Pa na ja -
ko No we Stwo rze nie i Au to ra księ gi Ob ja wie nia,
bę dzie my świet nie przy go to wa ni do zba da nia tej
ostat niej księ gi. Z ty mi sło wa mi wstę pu, je ste śmy
go to wi do roz po czę cia roz wa żań 4 Moj że szo  -
wej 12. Niech Bóg po bło go sła wi wszyst kim te roz -
wa ża nia!

(3) Ty picz na hi sto ria 4 Moj że szo wej 12 jest ła twa
do zro zu mie nia, lecz w jej an ty ty pie jest głę bia
zna cze nia wy ma ga ją ca bar dziej lub mniej wni -
kli wych roz wa żań, któ re przez bo ga te brył ki sym -
bo licz ne go zło ta i sre bra w nich za war te, bę dą
czymś wię cej niż re kom pen sa tą wy sił ków po świę -
co nych na jej stu dio wa nie. Trzy po sta cie, któ re ten
roz dział pod da je na szej szcze gól nej uwa dze, by ły
trze ma z czte rech (Jo zue jest czwar tą po sta cią)
naj bar dziej wy bit nych osób uzna nych wśród Izra -
eli tów, wspo mnia nych w 2 Moj że szo wej. Ma ria
(bunt lu du, od nie sie nie do niej bę dą cej ty pem
Wiel kiej Kom pa nii, ja ko re wo lu cjo ni stów prze -
ciw ko Bo skim na ukom i za rzą dze niom) by ła naj -
bar dziej wy bit ną z he braj skich ko biet z 2 Moj że -
szo wej, a na stęp ny po Moj że szu, Aaron (oświe co -
ny, od nie sie nie do Ma lucz kie go Stad ka ma ją ce go
Praw dę), był naj ba r  dziej wy bit nym męż czy zną
wy stę pu ją cym w 2 Moj że szo wej. Lecz w tym roz -
dzia le Aaron i Ma ria, a szcze gól nie Ma ria, nie są
przed sta wie ni w ko rzyst nym świe tle. Oni są win -
ni dwóch ro dza jów zła: py chy, po wo du ją cej szem -
ra nie i sa mo wy wyż sze nia. Du ma z po wo du ich ro -
dzi ny i na ro du wy wo ła ła ura zę wo bec Moj że sza,
któ ry miał za żo nę Ku szyt kę. Być mo że wy eli mi -
no wa nie Ma rii, ja ko pierw szej da my w Izra elu,
przez Ze fo rę, wy wo ła ło rów nież za zdrość Ma rii.
Moj żesz (wy cią gnię ty z wo dy, od nie sie nie po pier -
w sze do na sze go Pa na, a na stęp nie do Ko ścio ła, ja -
ko wy bra nych spo śród lu du – 5 Moj. 18:15, 18)
był ob  wi nia ny za to, że wziął za żo nę Ze fo rę, któ -
ra przy szła do Moj że sza i Izra ela ra zem ze swym
oj cem, Je trem, oraz dwo ma sy na mi rok wcze śniej,
przy Gó rze Sy naj (2 Moj. 18:2, 5, 6); a jej po zo -
sta wa nie z Moj że szem oka za ło się za tem sro gą
pró bą szcze gól nie dla Ma rii, lecz tak że dla Aaro -
na. Ze fo ra (ma ły ptak) jest na zwa na Etiop ką,
a do słow nie Ku szyt ką. By ły dwa ro dza je Ku szy -
tów: jed ni by li czar no skó rzy i miesz ka li w Afry -
ce, 1.600 km na po łu dnie od te ry to rium Ma dia -
ni tów z Ho re bu, dru dzy mie li bia ło brą zo wa wą
skó rę i miesz ka li na Pół wy spie Sy naj skim (2 Kron.
21:16). Wy da je się, że Ze fo ra na le ża ła do dru gie -
go ro dza ju Ku szy tów. Jej oj ciec, zwy kle okre śla ny

ja ko Je tro (2 Moj. 4:18; 18:1-24), cza sa mi ja ko Ra -
gu el (2 Moj. 2:18; 4 Moj. 10:29), jest zwa ny ka -
pła nem Ma dia ni tów (2 Moj. 2:16-21; 3:1; 18:1),
a je den raz jest okre ślo ny ja ko Ma dia ni ta (4 Moj.
10:29). W księ dze Sę dziów 1:16 (NP) jest na zwa -
ny Ke ni tą. To sło wo wła ści wie czy ta ne w Sę dziów
4:11 brzmi cha than (szwa gier), a nie cho then
(teść). Te wer se ty moż na do brze po go dzić ze so -
bą ro zu mie jąc, że pierw sze sło wo od no si się do
na ro du, wśród któ re go on miesz kał ja ko urzęd nik,
a dru gie od no si się do na ro du, z ja kie go po cho -
dził. Wy da je się, że Ke ni ci to Ama le ki ci (1 Sam.
15:6). Oni róż ni li się od po zo sta łych Ama le ki tów
tym, że by li przy jaź ni wo bec Izra ela, gdy ten wy -
szedł z Egip tu na pu sty nię. Ama le ki ci, ja ko pierw -
szy z na ro dów (4 Moj. 24:20), by li wi docz nie zor -
ga ni zo wa ni ja ko ta cy przez Nem ro da, pierw sze go
wład cę, któ ry był Ku szy tą (1 Moj. 10:8-10), co
wy da je się zna czyć, że oni by li Ku szy ta mi, choć
nie jest to wy raź nie stwier dzo ne w Bi blii, lecz
dość słusz nie wy ni ka ze stwier dzo nych już fak tów
i jest wy ra żo ne w na stęp nym zda niu. Wy da je się,
że z wy jąt kiem dzie ci swe go bra ta Ra ma ha
(1 Moj. 10:7), Nem rod za ło żył kró le stwo każ de -
mu z czte rech swo ich bra tan ków – po tom ków je -
go czte rech bra ci – (1 Moj. 10:7, 10), wśród in -
nych Ama le ki ci by li jed ną z tych grup. Mo że my
do strzec, że jest to praw dą, cho ciaż ka płan (na tu -
ra li zo wa ny) i miesz ka niec Ma dia nu, Je tro, był bia -
ło brą zo wa wym Ku szy tą, jed nym z tych Ku szy -
tów, któ rzy miesz ka li nie da le ko Ara bów, na Pół -
wy spie Sy naj skim, tak jak Ama le ki ci (2 Moj. 17:8-
16; 1 Moj. 14:7). Lecz na  wet ja ko bia ło brą zo wa -
wa Ku szyt ka, Ze fo ra by ła przez Ma rię i Aaro na
trak to wa na ja ko niż sza od he braj skich ko biet.
Za tem oni szem ra li prze ciw Moj że szo wi, dla te go
iż wziął ją za żo nę (4 Moj. 12:1). Ta py cha po pro -
wa dzi ła ich w złym kie run ku i spo wo do wa ła ich
szem ra nie prze ciw ko przy wód cy wy zna czo ne mu
przez Bo ga dla nich i dla Izra ela.

(4) Cho ciaż an ty typ 4 Moj. 12 w ogól ny spo sób
mo że być wła ści wie za sto so wa ny do Żni wa Ży -
dow skie go oraz okre su po mię dzy dwo ma Żni wa -
mi, to nie wąt pli wie ma on szcze gól ne za sto so wa -
nie do Pa ru zji i Epi fa nii, jak jest to wi docz ne z wy -
sła nia Ma rii po za obóz, co jest sy no ni micz nym
okre śle niem do wy sła nia ko zła Aza ze la, ja ko kla -
sy, na pu sty nię, co jest szcze gól nym dzie łem Epi fa -
nii, choć nie wąt pli wie jed nost ki z utra cju szy ko ron
w po przed nich trzech okre sach by ły od da wa ne
Aza ze lo wi na pu sty nię (1 Kor. 5:5; 1 Tym. 1:19,
20). Zgod nie z tym Ma ria, jak jest to wska za ne
przez zna cze nie jej imie nia, przez wy peł nio ne fak -
ty i przez wy sła nie jej po za obóz, ja ko czę ścio wo



46 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

sy no ni micz ne z wy sła niem ko zła Aza ze la na pu sty -
nię, w tej hi sto rii wy raź nie przed sta wia pew ne jed -
nost ki z Wiel kiej Kom pa nii, w szcze gól no ści jej
zdol niej szych i bar dziej wy bit nych człon ków, któ -
rzy sta wia li du żo za rzu tów wo bec nie któ rych wy -
bra nych przez Pa na ja ko człon ko wie Ob lu bie ni cy
i któ rzy w rze czy wi sto ści moc no dą ży li do rów no -
ści z na szym Pa nem, ja ko rzecz ni cy Bo ga. W tym
roz dzia le Aaron przed sta wia pew nych człon ków
Ma lucz kie go Stad ka, szcze gól nie tych zdol niej szych
i bar dziej wy bit nych, któ rzy zna leź li nie wiel kie za -
rzu ty wo bec nie któ rych z wy bra nych przez Pa na
człon ków Ob lu bie ni cy i nie znacz nie dą ży li do rów -
no ści z na szym Pa nem ja ko rzecz ni cy Bo ga. Moj -
żesz w tym roz dzia le przed sta wia na sze go Pa na
(4 Moj. 12:7; Żyd. 3:1-6) ja ko Ob lu bień ca Ko ścio -
ła oraz ja ko szcze gól ne go Bo skie go Rzecz ni ka i Wy -
ko naw cę. Ze fo ra przed sta wia w tym roz dzia le Ma -
lucz kie Stad ko, szcze gól nie w je go mniej zdol nych
i mniej wy bit nych człon kach. To ogól ne umiej sco -
wie nie czte rech po sta ci, o któ rych trak tu je w. 1 po -
mo że nam w lep szym zro zu mie niu te go wer se tu.
Gdy an ty ty picz na Ma ria roz po czę ła an ty ty picz ne
szem ra nie, ona nie wąt pli wie by ła w Ma lucz kim
Stad ku; po nie waż czę ścio wym ka ra niem za jej złe
po stę po wa nie by ło jej prze nie sie nie do Wiel kiej
Kom pa nii. An ty ty picz ny Aaron [no we stwo rze nia]
te go roz dzia łu po zo stał w Ma lucz kim Stad ku. Tak
jak py cha ro dzin na, na ro do wa oraz wy ni ka ją ca
z ich po zy cji do pro wa dzi ła Ma rię i Aaro na do ty -
picz ne go zła wspo mnia ne go w 4 Moj. 12:1, tak
sa  mo py cha wpły wa ła na nie ma łą licz bę no wych
stwo rzeń, któ rych rze czy wi ste lub uro jo ne ta len ty,
sta no wi ska, po sia dło ści i wpływ do pro wa dzi ły do
te go, że my śle li o so bie zbyt wy so ko i po gar dza li
swy mi brać mi z Ma lucz kie go Stad ka, któ rych uzna -
wa li za niż szych od sie bie pod wzglę dem ta len -
tów, sta no wi ska, po sia dło ści i wpły wu, szcze gól nie
tych naj słab szych z nich, przed sta wio nych przez
Ze fo rę i w wy ni ku te go, bar dziej lub mniej od su wa -
li ich na bok. 

GARDZĄC MALUCZKIMI CHRYSTUSA
(5) Nie któ rzy człon ko wie an ty ty picz nej Ma rii
i Aaro na mó wi li o pew nych oso bach w na stę pu ją -
cy spo sób: „Nie mo gę zro zu mieć, co Pan wi dział
w tym lub tam tym, że za pro sił ich, aby by li Ob lu -
bie ni cą. Ich wy kształ ce nie, oby cza je i po wierz -
chow ność są o ty le niż sze, że ja bar dziej lub mniej
wsty dzę się z ni mi spo ty kać. Oni z pew no ścią nie
są ozdo bą dla Praw dy”. Oni bar dziej lub mniej
uni ka li ich to wa rzy stwa, a gdy się tam zna leź li, sta -
ra li się wy do stać tak szyb ko, jak to moż li we, uwa -
ża jąc, że nie po win ni mar no wać ani cza su, ani
słów dla ta kich osób. Oni re zer wo wa li swój czas,

sło wa, uśmie chy i spo łecz ność dla bar dziej uta len -
to wa nych i, we dług nich, bar dziej przy jem nych
bra ci. Być mo że nie któ rzy z nich nie wy ra ża li swe -
go lek ce wa że nia sło wa mi wo bec tych osób, lecz
oczy wi ście do ko ny wa li te go przez swe czy ny i po -
sta wy. Co ozna cza ta kie po stę po wa nie w sło wach,
po sta wie, czy też w czy nach? Ono ozna cza po -
gar dę wo bec nie któ rych z Pań skich ma lucz kich;
ono ozna cza od rzu ca nie tych, któ rych Pan przy jął
za Swą wła sność; ono ozna cza kwe stio no wa nie
traf no ści wy bra nia ich przez Bo ga na Ob lu bie ni -
cę Chry stu sa. To ozna cza za tem wścib skie in try -
ganc two, apo dyk tycz ność i aro gan cję. Oczy wi ście
każ dy, któ re go Bóg Je ho wa wy brał na Ob lu bie ni -
cę Chry stu sa i każ dy, któ re go Chry stus przy jął ja -
ko część Swej Ob lu bie ni cy, po wi nien być za do wo -
lo ny z każ dej in nej oso by, któ rą Bóg wy brał i któ -
rą Chry stus za ak cep to wał. Dla te go dzia ła nie prze -
ciw ne do ta kiej po sta wy jest oczy wi ście zu peł nie
nie zgod ne z przy zwo ito ścią. Jed nak py cha czę sto
dzia ła wła śnie tak. 

(6) W tej spra wie za rów no to picz ni, jak i an ty -
ty picz ni Ma ria [Wiel ka Kom pa nia] i Aaron [Ma -
lucz kie Stad ko] zgrze szy li. Ma ria, za rów no w ty -
pie jak i w an ty ty pie, po su nę ła się do zła o wie le
bar dziej niż Aaron w ty pie oraz w an ty ty pie. Lecz
grzech nie tkwi w miej scu. On cią gle po su wa się
ze złe go w gor sze, co moż na do strzec w przy pad -
ku, któ ry roz wa ża my. On roz po czął się od zgrze -
sze nia prze ciw ko Ze fo rze, ja ko żo nie Moj że sza,
oraz Moj że szo wi, ja ko mę żo wi Ze fo ry. Ten grzech
był bar dziej lub mniej ogra ni czo ny do spra wy ro -
dzin nej. Lecz py cha Ma rii i Aaro na roz wi nę ła się
do gor szych roz mia rów. Ona po su wa ła się od wtrą -
ca nia się w spra wy ro dzin ne Moj że sza do rosz -
cze nia so bie rów no ści z nim, ja ko Bo skim rzecz ni -
kiem (4 Moj. 12:2). W an ty ty pie to zna czy ło, że
an ty ty picz na Ma ria i Aaron do ma ga li się rów no -
ści z na szym Pa nem ja ko rzecz ni cy Bo ga, że pew -
ne bar dziej lub mniej wy bit ne no we stwo rze nia
w Cie le Chry stu sa do ma ga ły się rów no ści z na -
szym Pa nem ja ko rzecz ni cy Bo ga. Jak to mo gło
być moż li we? Czy ja ki kol wiek czło nek Cia ła
Chry stu sa, na wet ta ki, któ ry był na dro dze do
utra ty ko ro ny, mógł wy ra żać ta kie rosz cze nia słow -
nie? Oczy wi ście nikt słow nie nie wy ra żał tak bluź -
nier czych i aro ganc kich rosz czeń. Wąt pi my na -
wet, czy czło nek wtó rej śmier ci wy ra żał by to słow -
nie, chy ba że był by wśród naj gor szych z tej kla sy.
Za tem jak ma my to ro zu mieć? Uwa ża my, że an ty -
typ wy peł niał i wy peł nia się bar dziej przez po sta -
wy i dzia ła nia niż przez słow ne rosz cze nia.

(7) Jed nak że ta od po wiedź ro dzi na stęp ne py -
ta nie. Jak któ re kol wiek no we stwo rze nie mo gło
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tak czy nić przez swą po sta wę i dzia ła nie? Tu taj
po now nie mu si my od po wie dzieć po ło wicz nie – nie
bez po śred nio, lecz po śred nio, i oczy wi ście nie z peł -
nym za mia rem rosz cze nia so bie pra wa do rów no -
ści z na szym Pa nem oso bi ście, przez czy ny i po sta -
wę. Ta kie bez po śred nie twier dze nie za po mo cą czy -
nów i po sta wy ozna cza ło by do pro wa dze nie sie bie
bez po śred nio przed na sze go Pa na, oso bi ście, ja ko
rów ne go Je mu rzecz ni ka Bo ga. Ani an ty ty picz -
na Ma ria, ani Aaron nie uczy ni li te go. Lecz czy ni -
li to po śred nio, cze go jed nak że nikt mniej szy w rze -
czy wi sto ści nie czy nił. Co to zna czy? Oni przy pi -
sy wa li so bie rów ność z na szym Pa nem ja ko rzecz -
ni cy Bo ga w urzę dzie, któ ry On wy ko ny wał przez
ca ły Wiek Ewan ge lii w człon kach gwiezd nych sied -
miu ko ścio łów. W po przed nich nu me rach cza so pi -
sma po da li śmy wy star cza ją co du żo szcze gó łów
na te mat człon ków gwiezd nych, za tem nie jest ko -
niecz ne dłuż sze roz wa ża nie te go te ma tu niż to, że
oni by li spe cjal ny mi rzecz ni ka mi Je zu sa przez ca -
ły ten Wiek, trzy ma ny mi w Je go rę ku (Obj. 1:16,
20; 2:1) i co kol wiek my śla no, mó wio no lub czy nio -
no wo bec nich, gdy oni dzia ła li ja ko rzecz ni cy, Je -
zus trak to wał ja ko po my śla ne, wy po wie dzia ne lub
uczy nio ne Je mu (Łuk. 10:16). Po wód te go jest na -
stę pu ją cy: W rze czy wi sto ści to Pan, a nie oni, jest
Tym, któ ry mó wi przez nich, gdy oni dzia ła ją ja -
ko Je go rzecz ni cy. Tak więc na praw dę to On jest
Mów cą w ta kich przy pad kach, nie oni; On jest re -
pre zen to wa ny ja ko Mów ca, a oni są tu przed sta -
wie ni ja ko Je go usta.

(8) Moj żesz mó wią cy do Da ta na i Abi ro na
(4 Moj. 16: 12) przed sta wia na sze go Pa na mó wią -
ce go do pa pie stwa oraz fe de ra cji ko ścio łów przez
Bra ta Rus sel la, ja ko Je go usta, w ust nych oraz pi -
sem nych ka za niach, dru zgo cą cych ich wy zna nio -
we kre da. A Moj żesz mó wią cy do Ko re go i je go
ro ty 250 Le wi tów, by ofia ro wa li ka dzi dło (4 Moj.
16:5-7, 16, 17) przed sta wia na sze go Pa na mó -
wią  ce go przez Bra ta Rus sel la w Straż ni cy i pew -
nych ka za niach w la tach 1908-1911, skie ro wa -
nych do prze  sie wa czy i osób nie bę dą cych w har -
mo nii z Pra w dą, aby przed sta wi li swe po glą dy, je -
śli uwa ża ją, że ma ją coś lep sze go niż to, co przed -
sta wia nasz Pan przez Bra ta Rus sel la, ja ko Swe
usta. Je śli nie za cho wa my w umy śle my śli, że
człon ko wie gwiezd ni są usta mi, rę ką i ocza mi
Pa na Je zu sa w tym, co On mó wi, czy ni i wi dzi
przez nich, to bę dzie się nam wy da wa ło, że oni,
a nie nasz Pan, są an ty ty pem Moj że sza we wspo -
mnia nych wy żej oraz licz nych in nych czy nach
i wy po wie dziach. In ny przy kład po mo że nam to
zro zu mieć: Moj żesz, pro szą cy na gó rze, aby mógł
uj rzeć Bo skie ob li cze i otrzy mu ją cy od mow ną
od po wiedź, po nie waż ża den czło wiek nie mo że

zo ba czyć ob li cza Bo ga i po zo stać przy ży ciu,
przed sta wia na sze go Pa na pro szą ce go i spo ty ka -
ją ce go się z od mo wą, dla te go że On nie mógł uj -
rzeć i po zo stać ży wy. Py ta my, jak mo że to być
praw dą w od nie sie niu do na sze go Pa na oso bi -
ście; kto obec nie w cza sie an ty ty pu oglą da Bo skie
ob li cze i po zo sta je ży wy? Od po wia da my: to nie
od no si się do na sze go Pa na bez po śred nio i oso -
bi ście. To od no si się do Nie go, ja ko mó wią ce go
przez czy ny Je go Po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii.
W ja ki spo sób? Ci dwaj bra cia, ja ko spe cjal ne
oko i usta Je zu sa, w swym roz wa ża niu o Bo gu
usi ło wa li wnik nąć głę biej w po zna nie Sa me go
Bo ga niż by ło im da ne, co ozna cza spe ku la cję
na ten te mat, i ja ko oko i usta Je zu sa zo sta li
ostrze że ni, że nie mo gą te go ro bić i po zo stać
przy ży ciu. Pro si my zwró cić uwa gę na nie co po -
dob ną myśl wy ra żo ną w 2 Moj. 19:21-24 w od -
nie sie niu do in nych an ty ty pów i do pew ne go
stop nia in nych spraw, gdzie te sa me an ty ty picz -
ne spra wy by ły ana li zo wa ne przez tych dwóch
bra ci i nie by ły spe ku la cją (w. 24, Aaron). 

DOMAGANIE SIĘ
RÓWNOŚCI JAKO RZECZNIKÓW 

(9) Te uwa gi uzdol nią nas, by do strzec an ty typ Ma -
rii i Aaro na do ma ga ją cych się rów no ści z Moj że -
szem w urzę dzie rzecz ni ka Bo ga. Oni przed sta wia ją
pew ne wy bit ne no we stwo rze nia, z któ rych wszyst -
kie na tym eta pie spra wy na dal są człon ka mi Ma lu -
cz  kie go Stad ka, ucząc rze czy prze ciw nych i sprzecz -
nych z tym, co Je zus po da wał przez człon ków
gwiezd nych, gdy oni dzia ła li ja ko Je go oko, usta i rę -
ka. Ich po sta wy w tym wzglę dzie oraz sprze ci wia ją -
ce się czy ny, a nie sło wa, by ły do ma ga niem się rów -
no ści z Je zu sem ja ko rzecz ni cy Bo ga. Oczy wi ście,
oni nie zda wa li so bie spra wy, że ta kie sprze ci wy by -
ły rze czy wi stym do ma ga niem się rów no ści z Je zu sem
ja ko rzecz ni cy Bo ga. Tym, co oni wszy scy uświa da -
mia li so bie, był fakt ich sprze ci wu wo bec pew nych
wy bit nych sług Bo ga. W więk szo ści przy pad ków
oni nie uświa da mia li so bie, że sprze ci wia li się człon -
kom gwiezd nym. Lecz kie dy tak czy ni li, fak tycz nie
sprze ci wia li się Je zu so wi, któ ry uży wał tych człon -
ków gwiezd nych ja ko Swych rzecz ni ków; a ta ki
sprze ciw przez ich po sta wę i czy ny, lecz nie wy ra żo -
ny sło wa mi, jest do ma ga niem się rów no ści z na -
szym Pa nem w urzę dzie rzecz ni ka Bo ga. Ta kie sprze -
ci wy zda rza ły się w pię ciu prze sie wa niach oby dwu
Żniw oraz w okre sie po mię dzy ni mi i wy stę pu ją
praw do po dob nie w spo sób naj bar dziej zja dli wy ze
wszyst kich pię ciu prze sie wań w tych dwóch okre -
sach, w ma łej i du żej mi nia tu rze Wie ku Ewan ge lii
pod czas Epi fa nii. Świę ty Pa weł prze cho dził ta kie
sprze ci wy ze stro ny prze sie wa czy kom bi na cjo ni zmu



w Żni wie Ży dow skim (Dz.Ap. 15:1, 2) oraz ze stro -
ny Hy me neu sa, Alek san dra i Fi le tu sa (1 Tym. 1:19,
20; 2 Tym. 2:17, 18) itd.; a Świę ty Jan do świad czał
ich ze stro ny Dio tre fe sa (3 Ja na 9, 10). Mó wiąc
o sprze ci wia niu się tym człon kom gwiezd nym (któ -
rzy ja ko je dy ni są ob ję ci stwier dze niem z Łuk. 10:16
i dla te go tyl ko o nich praw dą jest, że słu cha nie ich
jest słu cha niem na sze go Pa na, a po gar dza nie ni mi
jest po gar dą wo bec na sze go Pa na) my nie ma my
na my śli po tul ne go przed sta wia nia na szych trud no -
ści i wąt pli wo ści w ce lu na ucze nia się od nich oraz
ła god ne go wska za nia na to, co w ich na ukach wy da -
je się nie wła ści we py ta ją ce mu, lecz upar te, gwał -
tow ne spo ry prze ciw ko ich praw dzi wym na ukom.
Wła ści we prze ko na nie ich o na szych wąt pli wo ściach
i trud no ściach na le ży do na ka za ne go przez Bo ga
obo wiąz ku ca łe go ka płań stwa, aby spraw dzać
wszyst kie rze czy i trwać moc no tyl ko w tym, co jest
do bre (1 Tes. 5:21). Lecz ta ki spo sób po stę po wa nia

jest zu peł nie róż ny pod wzglę dem du cha, ce lu, spo -
so bu i tre ści od zu chwa łe go, gwał tow ne go, za du fa -
ne go w so bie sprze ci wu przed sta wio ne go w ty pie
bar dziej sta now czo przez Ma rię i bar dziej ła god nie
przez po stę po wa nie Aaro na w 4 Moj. 12:2. Zda nie:
„a to usły szał Pan” (w. 2) nie ozna cza tyl ko, że sło -
wa Ma rii i Aaro na zwró ci ły uwa gę Bo ga. W ty pie
i an ty ty pie to zna czy, że Bóg zwró cił na ich rosz cze -
nia peł ną dez apro ba ty uwa gę, że był tak nie za do wo -
lo ny, iż we zwał ich, by się z ni mi roz li czyć.

Pytanie: Czy rozumiesz, że Pismo Święte uczy, iż
grzesznik jest usprawiedliwiony w Boskich oczach,
zanim stanie się poświęconym dzieckiem Boga?
Odpowiedź: Grzesznik jest usprawiedliwiony przed
swym poświęceniem. Trudność wynika z nie moż -
noś ci rozpoznania, że usprawiedliwienie i uświę ce -
nie są dwoma oddzielnymi krokami i oba są nie zbę -
dne dla braci, którzy w pełni przyjęli i odpo wiedzieli
na Boskie błogosławieństwo pod czas Epifanii, czyli
okresu Przej ściowego (Rzym. 12:1). Grzesznicy nie
mogą być uś wię ceni, czyli odłączeni do Boskiej słu ż  -
by. Dlatego grzesz nicy nie są zapra szani, by prze d -
stawili swe ciała jako żywe ofiary dla Boga. Grze sz -
nicy są wzywani do pokuty oraz do oka zania wiary
w Chrystusa jako ich Odkupi ciela. Jest to jedyny
spo sób, w jaki mogą przybliżyć się do Boga. W chwi -
li, gdy grzesznik przyjmuje Chrystusa przez wiarę,
wraz z prag nieniem przybliżenia się do Boga, zostaje
przez swą wiarę usprawiedliwiony i od razu zostaje
uprzywilejowany jako usprawie dli wiony człowiek
oraz posiada „Pokój z Bogiem” (Rzym. 5:1). 

Następny krok – poświęcenie – powinien być
podjęty szybko, gdy tylko Boska łaska zostanie
w pełni doceniona. Jednak przez wielu, z powodu
braku in s tru kcji Pisma Świętego, następny krok –
poświęcenie – przez pewien czas nie jest dos t rze -
gany ani podej mo wa ny i Bóg przez pewien czas
okazuje miłosierdzie oczekując, aż Jego uspra wie -
dliwiona osoba uświadomi sobie swój przywilej
i przedstawi siebie jako ofiarę żywą, świętą i godną

przyjęcia przez Boga, w rozsądnej służbie dla Nie -
go. Jest on poczytany jako święty i godny przyjęcia
przez Boga, ponieważ został usprawiedliwiony –
on zostaje przyjęty jako ofiara, ponieważ jego
grzechy i niedoskonałości nie są mu przypisywane,
gdyż z chwilą jego uspra wiedli wie nia one zostały
przenie sio ne na konto jego Odkupiciela. 

Nikt nie powinien przez długi czas pozostawać
w us prawiedliwionym stanie, nie podejmując nas -
tę p nego kroku – kroku zupełnego poświęcenia –
który da je „Pokój Boży” (Fil. 4:7). Jeśli on os ta te -
cznie nie wykorzysta swego usprawiedli wienia jako
szczebla do poświęcenia, to powróci z powrotem do
świata, tracąc cenne przywileje obecnego czasu (lecz
nie przyszłą sposobność do życia). 

Do jakiego stopnia odmowa poświęcenia się ze
stro ny usprawiedliwionej osoby jest wynikiem
rozmyślnego braku oceny Boskiego miłosierdzia,
w takim stopniu cofający się poniesie odpowie -
dzial ność (Łuk. 12:47, 48) i będzie musiał usunąć
tę samowolę ze swego charak  teru, gdy w ziem s kim
Królestwie zostanie udzielona nowa spo so b ność
poświęcenia. 

Radujemy się, że Bóg dostarczył nam uspra wie -
dli wie nia, jako środka przyjęcia przez Niego w Umi -
ło wa nym, i że tym sposobem mamy przy wilej od da -
nia – po ś więcenia – naszego życia Jemu dla spra wy
Prawdy i Spra wiedliwości (2 Kor. 6:1).
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